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Вестник за българите в СЧГ Първият брой излезе на 15 юни 1959 г.

За по-добри икономически връзки между Сърбия и Българият. За босилеградските 
студенти и ученици вI Трансгранично сътрудничество Б0ГР™ „ 

под патронаж ма Евросъюза ^V

Министерството на икономическите отношения с чужбина на Република Сърбия неотдавна 
организира в Зайчар среща за трансграничното сътрудничество с България. На срещата 
присъства и председателят на община Димитровград д-р Веселин Величков. издаването 

на визитеЗаплануваното трансграни- на практика ще включи цяла Из- то, както и съвместни активнос- 
чно сътрудничество е под патро- точна Сърбия. Става дума за съв- ти в областта на технологиите и 
нажа па Евросъюза. То включва местни проекти на общините от новаторството. Основната цел е 
не само България, но и Унгария и едната и от другата страна на гра- да се подобри качеството па жи- 
Румъния, както и трапсадриати- ницата в областта па икоиомиче- вота в региона, да се осъществят 
ческото сътрудничество с Ита- ско-социалното развитие, култу- между другото и трайни лични

рния обмен, защитата па околна- контакти между участниците в 
Сътрудничеството с България та среда, туризма и образование- програмата.

1
/■ ■

За получаване на виза “Д” 
студентите и учениците от Боси- 
леградска община, които се учат 
в българските учебни заведения, 
вече не е нужно да подават доку
ментите си лично в посолството 
на Република България в Бел
град. Вместо тях необходимите 
документи в посолството ще 
предоставя един от служителите 
в тукашното общинското управ
ление, въз основа па предвари
телно полученото пълномощно 
от страна на всеки ученик или 
студент поотделно. Това е дого
ворено па срещата между пос
ланика на Република България в 
Белград г-н Яни Милчаков и 
кмета на общината Владимир 
Захариев.

- След като съберем докумен
тите от над десетина студенти и 
ученици, един от служителите ще 
ги запасе в Белград, а разноските 
за пътуването му изцяло ще 
поема ОС, казва кметът Захари
ев и подчертава, че по този начин 
ще бъдат спестени допълнител
ните разноски на учениците, 
студентите и техните родители.

Стойността на таксата за изда
ването на визите за 2005 година 
все още не е определена, казват в 
общинското управление. Студен
тите и учениците, на които вече 
са им издадени необходимите 
визи, до края на миналата година 
са заплащали по около 4000 ди
нара.

Министър Драган 
Коядинович: ЛНЯ.

(Стр. 2)

пбттI за мерите!
* Според Закона за инфор
мирането април е крайни
ят срок, докогато трябва 
да бъдат приватизирани 
всички печатни медии с 
държавно дялово участие

В интервю за в. "Борба” 
сръбският министър на култу
рата Драган Коядинович срав
ни предстоящата приватиза
ция на медиите в Сърбия с... 
цунами!

”Когато започне да се спаз
ва законът, ще се надигне цу- 
нами”, каза Коядинович и поя
сни: "Правителството ма Сър
бия е решило да спазва зако
ните, а според Закона за ин
формирането април е крайии- 

! ят срок, докогато трябва да 
| бъдат приватизирани всички 

печатни медии с държавно дя
лово участие в тяхната собст
веническа структура.”

Министърът предупреди, 
че законът ще се прилага ка
тегорично и добави: "Цунами 
трябва да тръгне и той ще 
бъде директна последица от 
прилагането на закона в тази 
област. В крайна сметка това е 
и едно от нашите задължения 
към света и Европа.”

На територията па Димитров
градска община в началото на 
седмицата падна дългоочаквани
ят сняг. Според сииоптиците сне
жната покривка от 18 см бе 
най-голямата в градовете на 
Сърбия.

За съжаление прекрасната 
зимна идилия трая кратко, тъй 
като вече в сряда започна да вали 
ситен дъжд, който просто "изя
де” снега. Иначе поради снежна
та покривка доста пътища на 
територията на общината стана
ха непроходими, по само за ден— 
два, докато механизацията на 
"Комуналац” (за локалните) и па 
Предприятието за пътища (за 
регионалните) ги почисти. Вече в 
сряда рейсовете на АТП се дви
жеха по всички линии. В сряда 
започна и извозването па снега 
от главната улица в града.

П.Л.Р.
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От "царски брод" до глобалната мрежа

Димитровград по Интернет
.V»От средата па януари Димитровград се сдоби със Димитровградско или пък са едни от иай-популяр- : ПГд 6\гг ггр ТЦЖ ПТКПИТЯ

свой Интернет сайт-информационна база данни за ните сред тамошното население. ■ у ЛИ ШКрШа- ^
най-важните или най-интересните институции, Сайта е адрес »«».<ИтИгоудгя(|.ог8.уи са напра- : ООГЦИНСКЯТСЛСВИЗИЯ? ^-СШ. 5 ■■■{ 
събития, личности... Покрай фактите за историята вили две димитровградски момчета, студенти по ; '
на този край и данните от областта иа културата, електроника в Ниш, Милан Тодорович и Саша | ЛПРВНИТР бЪЛГЗОИ ДО VII
образованието, спорта... в сайта са поместени и Ташков. За малко повече от един месец те са усне- ! НГ
около 4Ш снимки на знаменитостите, на турис- ли да съберат и подготвят материала и да оформят | В6К 4 .•Ч*'"4 * , г'! I |) | ч (Стр. 9 |
тическите обекти, на природните красоти, както и "царибродското Интернет кътче”. : ‘ 5< 1‘ ./' / !! Щ К V •
20 музикални записа на песни попикапали в : ■‘ . : '\ ..4 / 1|! \\! ' Ч •
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Форум за положението на националните малцинства в Димитровград

(От стр. 1)

По време иа идентифициране
то па проектите, кандидатства
нето за средства и разполагането 
стях се дава шанс на партньорите 
от Сърбия да наберат опит за 
ползване иа европейските фон
дове от момента, когато Сърбия 
стане кандидат-член и когато 
тези фондове станат значително 
по-големи и, разбира се, по-дос
тъпни. Според Величков става 
дума за начална среща, на която 
бъдещите участници са запоз
нати с това какво всъщност (ще) 
представлява транеграничното 
сътрудничество.

Що се отнася до община Дими
тровград тя вече има трапсгра- 
ничен проект за защита на река 
Нишава - "Чисти води”. В проек
та, освен общините Димитров
град и Драгоман, ще бъдат вклю
чени и Софийски окръг и общи
ните Годеч и Трън (понеже Ерма 
е част от басейна на Нишава). 
Освен решаването на проблема с 
отпадъчните води от граничните 
преходи "Градина” и "Калотина” 
(които да се насочат към пречис
твателната система в Димитров

град) проектът включва и изг
раждане иа пречиствателни сис
теми в споменатите градове ота- 
тък ганицата, в Драгоман преди 
всичко. Проектът за чисти води в 
Нишавския басейн е от голямо 
значение, ако се знае, че Евро
пейският съюз и сега, а в бъдеще 
още повече ще набляга на чис
тата околна среда. Така че общи
ните, които са решили проблема 
с отпадъчните води имат по-доб
ра позиция от другите и опреде
лени предимства.

Да напомним, че проектът 
вече е в напреднала фаза въпре
ки определения застой след 1997 
г., когато трябваше да започне 
реализацията му. В момента се 
обработва защитата на водох
ранилището Ивкови воденици от 
водите на реката, както и от 
атмосферните води от границата. 
Последното е от особено значе
ние, ако се има предвид факта, че 
преходът се замърсява с разни 
бензинови и други вещества от 
големия поток тежкотоварни 
камиони. А тези замърсители са 
далеч по-опасни от фекалните 
води.

Неправителствената
организация "Инициатива на
младите за човешки права"
от Белград, с подкрепата на
Хелзинкския комитет на
Швеция, организира миналия
петък в хотел "Балкан" Фо
рум за положението на
националните общности в
Димитровградска община и
особено на българското
национално малцинство.
Участваха представители на
неправителствени
организации, ведомства, 
общински партийни отбори.
Местната власт беше
представена от
заместник-председателя на 
общината Баса Алексов. Някои от участниците във форума

държавата е виновна за всичко". 
Димитров смята, "че в Сърбия не 
само, чс няма демокрация, но, 
както подчерта той, няма и ”д” от 
демокрацията". Той напомни за 
неотдавнашен анализ на печата в 
републиката, според който 80 иа

ЗденкаТодорова отХелзинкс- било възможно и приемливо 
кия комитет за защита па бъл
гарите в СЧГ вярва, че пробле- ДЪрЖЗВЗТЗ ДЗ ПрИбМб
мът с обучението на децата в ЗЗКОН 
местните училища на български 
език може да бъде решеп единст ва защита на българското мал

цинство!”.
Той напомни за едно изслед-

воно с помощта па международ
ната общност. Във връзка с про
веждането на църковната слу
жба в общината тя изтъкна, че 
двама души от Димитровградско, 
които са завършили Софийската 
семинария, не са могли тук да 
бъдат назначени на работа пора
ди националната им принадле
жност. Според Тодорова, поло
жението в областта па вероиз
поведанието в общината няма да 
се подобри "все докато владика
та Ириней се пита дори и за та
кива неща, като например как да 
се нарича местната гимназия”.

сто от вестниците са с национа- 
ване па американски експерти, листнчески белег. 
които са стигнали до извода, че 
па Балканите в бъдеще ще се уве-

Културиият деец Борис Лаза
ров направи паралел между 
Димитровградска община и 
Белоградчишка община в Бъл
гария. Според сведението, което 
изнесе Лазаров, преди 10-ина 
години българската община е 
имала толкова жители, колкото 
Димитровградската ги има сега, 
но междувременно е останала 
само с 3,5 хиляди жители. "Преди 
10 години в Белоградчик имаше 5 
фабрики. Днес пито една не 
работи, именно както стоят не
щата с димитровградските фир
ми”, каза Лазаров.

Според директора на димит
ровградския Център за култура 
м-р Петър Йовапович ”все 
докато в Димитровград не съще-

А.Т.личават градовете, които имат 
120 000 и повече жители, докато 
малките градове, постоянно ще 
намаляват. В контекста иа те
мата Игич заяви, че "Сърбия е 
узряла да стане протекторат, 
доколкото не стане по-серио
зна".

Според д-р Марко Шукарев 
местните електронни медии 
трябва да излъчват програма

И тази година на Черно море

Въпреки че имаше и словесни дуели между отделни участници, като 
например между д-р Марко Шукарев и радикала Кирил Младенов, 
организаторите на Форума бяха изключително доволни. Драган 
Попович, координатор в "Инициативата на младите за човешки 
права" дори заяви, че това е един от най-успешните форуми, 
организирани досега в Сърбия. За проведения форум ще бъде 
отпечатана публикация с дискусиите на всички участници. 
Публикацията ще бъде предоставена на сръбските и 
чуждестранните организации, органи и институции, които се 
занимават с човешките и малцинствени права.

ствува копсезус по жизнено
важните въпроси иа общината и 
докато личните интереси пребо
рват общите, няма шанс да се 

само на български език. Във подобри обстановката”.
Заместник-председателят на

Николайча Манов, секретар 
на Националния съвет на бълга
рското малцинство, наблегна на 
отношението на правосъдието 
към българското малцинство. 
Според Манов присъдата на 
Връховиия съд иа Сърбия, спо
ред която членът на НС Небо- 
йша Иванов трябва да лежи в 
затвора три месеца за дело по чл. 
134 от Наказателния закон иа 
СРЮ, представлява "драстичен 
случай иа нарушаване на чове
шките права”. Манов не бе подк
репен от останалите участници в 
дискусията и му бе казано, че 
това не е темата на Форума, в 
следствие на което той не при
съства на втората част на меро
приятието.

Горан Игич, журналист в Но
ви Сад, посочи, че поради голя
мото обезлюдяваме и икономиче
ско рухване на Димитровградска 
община и останалите среди, в 
които живеят хора от българс
кото малцинство "абсолютно би

връзка с провеждането на верс
ката служба в месиите правосла- Димитровградска община Баса 
впи храмове Шукарев каза: "Фак- Алексов в речта си особено 
тът, че единствено българското акцентира върху факта, че за 
малцинство в Сърбия няма свой общината в момента е най-важно
свещеник показва какви хора сме да се проведе процес иа икономи- 
ние”. Във връзка с тежкото ико- ческото възстановяване. Алек- 
номическо положение и безрабо- сов каза, че настоящото общиис- 
тицата в общината Шукарев ко ръководство предприема мер- 
каза, че много хора в общината ки за реализиране на тази цел. 
"са готови да продадат и майка си Той оповести идването па бъл- 
само и само да получат работа”, гарски и сръбски бизнесмени в 
В полицията и войската нищо не Димитровград, с които общинс- 
се е сменило от времето на Мило- кото ръководство ще проведе 
шевич, заяви Шукарев и добави, разговори за евентуални капита
не тоталното икономическо рух- ловложения в общината.

И останалите участници в дис
кусията подчертаваха, че иконо
мическото възстановяване на об-

Години наред около 50 деца от Царибродско и Босилеградско по
чиват на Черно море безплатно. Практиката няма да бъде нарушена 
и тази година.

До комисията по образование при Националния съвет на българ
ското малцинство тези дни пристигна дописка от посолството на Р 
България в Белград (подписана от първия секретар иа посолството 
г-н Стоян Стаикулов), в която между другото се казва, че "като еле
мент от грижите, които полага Р България и нейното посолство за 
нашите сънародници в Сърбия и Черна гора, за тази година са 
определени 50 места за двуседмичен, безплатен отдих за ученици и 
студенти от българската народност”.

Летуването иа децата от Цариброд и Босилеград ще се проведе в 
базата на Министерството на образованието и науката на Р Бъл
гария. Този път в списъците ще бъдат включени и деца от Сурду- 
лица, от банатските българи и от Косово и Метохия. Министерст
вото предлага 30 деца да бъдат от Босилеград, Цариброд и Сурду- 
лица, а по десет от Банат и Косово и Метохия. Разноските за двусе
дмичната почивка поема държавата, а пътните разноски самите 
участници. Почивакта ще бъде от 18-31 юли.

ваие на Димитровградска общи
на не е случайно, то е
резултат на така 
заплануваната 
държавна политика.

Журналистът Предраг Дими- права, 
тров между другото сподели: ”Аз 
съм един от хората, иа които

щината е предусловие за оцеля
ването иа българското малцин
ство в този край и за подобря
ването на националните му

Б.Д.
А.Т.
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От училищното управление в Лесковац Полемика

Случайно ли е изтрито 

нашето малцинство? Не партньор, а оръдие
("НС е партньор на правителството", "Братство", 31.12.2004 г.)

В новогодишния брой на вестника председа
телят на Националния съвет на българското 
малцинство г-н Ангел Йосифов твърди, че НС 
бил сформиран според законите на Сърбия.
Най-малкото обаче, което би трябвало да знае е, 
че НС е сформиран според закон на Сърбия и 
Черна гора, а не на Сърбия.

Йосифов казва, че НС е "заживял”, след като 
държавата подсигурила необходимите средства.
За него средствата очевидно са много важен въп
рос. Аз не съм се съмнявал, че държавата ще даде 
пари за НС на българите, като знам колко много 
нари сръбските правителства хвърлиха за сърби- 
зацията ни.

Ако беше истинска национална институция на 
малциситвото, НС още в първите 100 дни от 
формирането си публично трябваше да каже и на 
държавата, и на малцинството за какво се зас
тъпва. Такова нещо няма и досега.

А ето няколко примера докъде стигнаха мал
цинствата в нашето обкръжение. В Тетово и Гос- 
тивар вече има и факултети на албански. В Санд- 
жак е признат бошнячкият език, като майчин. В 
девет общини във Войводина не само се препо
дава на унгарски, но и дипломите се пишат на 
унгарски. В Руски Кръстур също се учи и пише на 
майчин русински език. Ромите се избориха за ТВ 
емисия на ромски. Сръбските малцинства нався
къде имат повече права от нас. Власите също 
имат позиция по въпроса за малцинствените си 
права. А г-н Йосифов, като председател на НС, 
който е "партньор на правителството”, ни успо-

От Училищното управление в 
гр. Лесковац, което е подведомст
вено учреждание на Министерство
то на просветата и спорта на Р 
Сърбия, до училищата в Босилег- 
радско (а от там и до Националния 
съвет на българското малцинство) 
пристигна дописка за директорите 
на училищата, подписана от прос
ветния съветник г-н Йовица Стева- 
иович. В дописката се казва: "От
делът за развойни програми, опити 
и демократизация на образо
ванието събира сведения от всички 
основни училища в Р Сърбия, за да 
направи анализ на положението в 
основното образование и възпита
ние във връзка с образованието за 
демокрация и гражданско общест
во, осъществяване правото на обра
зование на майчин език на нацио
налните малцинства, както и пра
вото на изучаване на майчин език с 
елементи на национална култура за 
числящите се към националните 
малцинства, които се обучават на 
сръбски език.

Имайки предвид значението на 
сведенията, умоляваме Ви най-къс
но до ...да изпратите търсените све
дения въз основа на приложените 
таблици.”

В приложението е дадена табли
ца номер 5, отнасяща се за нацио
налната принадлежност на учени
ците от първи до осми клас, за 
която в забележката се казва, че 
трябва да я попълнят всички учи-

коява, че от второто полугодие часовете по 
български език ще бъдат увеличени от 2 на 5! 
Това иаправо е несериозно!

От досегашната "дейност” на НС не можа да се 
разбере какво е становището му по редица въп
роси с голямо значение за оцеляването на мал
цинството: защо на общинските събрания в Боси
леград и Цариброд се говори само на сръбски 
език; защо гражданските книги и всички други 
официални документи все още се пишат само на 
сръбски; защо съдопроизводството се води на 
сръбски; защо местните радиопрограми са 80% 
на сръбски; защо в детските градини децата ре
цитират само на сръбски?...

Защо НС мълчи по тия основни въпроси? 
Защо държавата го финансира, въпреки че той 
мълчи по всичките тия проблеми, или може би му 
дава пари точно заради това, че мълчи? Не е ли 
този НС само един шарен държавен декор за пред 
света и за пред България, че ние ето имаме всички 
права, само че не искаме да ги ползваме!?

Г-н Йосифов се похвали, че НС е "партньор на 
правителството”. Не, г-н Йосифов, НС не е пар
тньор, а оръдие на правителството, с което то 
продължава да си провежда старата асимилацио- 
нна политика срещу българското малцинство. 
Как тогава няма да сме "'...сиромаси в смисъл на
ционалната идентичност?”

И стига с това "лъжепредставители” и "лъже- 
защитници”! Историята ще съди кой е защита
вал, а кой е лъгал малцинството.

лища.
Но онова, което в случая е инте

ресно, е фактът, че таблицата има 
19 графи, в които са наброени 18 на
ционалности (сърби, черногорци, 
унгарци, словаци, румънци, русини, 
хървати, югославяни, буньевци, 
шокци, роми, албанци, украинци, 
македонци, словенци, немци, чехи, 
бошняци/мюслюмани). Деветнаде
сетата графа е за "останали”. Оче
видно за българите няма място! 
Или пък те са в графата "югосла
вяни” или "останали”! Училищното 
управление в Лесковац май не знае, 
че на територията на Пчински ок
ръг в Боснлеградско живеят и бъл
гари, които макар и символично и 
факултативно, само с два часа сед
мично, все пак учат български 
език! Училищното управление май 
също не е чуло и разбрало, че кол- 
кото и малобройно, българското 
малцинство има свой Национален 
съвет, който действа наравно с 
останалите десет досега сформира
ни национални съвета.

Интересно е и това, че подобна 
дописка до Основното училище в 
Димитровград не е пристигнала от 
споменатата училищна управа в 
Лесковац, респективно Враня, как
то бе, когато трябваше броят на ча
совете по български да се намали 
от 5 на два часа седмично! Нито в 
училището знаят за какво точно 
става дума. В министерството със 
сигурност знаят! Димитър А. ДимитровА. Ташков

Голи оток: пакъл в морето - голгота край границата (1) _____
! Спомени на Крум Борисов Тасев, един от първите наши ”голооточани”

I V®I \ Щь.т идешВремето от 1944 до 1948 г. беше период на най-голяма свобода 
и най-пълноценно реализирани национални права за българите 
от Царибродско и Боснлеградско след откъсването им от 
България. Именно затова вестта за острия конфликт между 
Белград и Москва отекна в нашите краища като страхотен 
гръм от ясно небе, казва Тасев. РЕЗОЛЮЦИЯ 

Информационното 
б ю р о

риятелство”. Представителят на сериозни проблеми. Така беше и 
съветското посолство в Белград в Царибродско и Боснлеградско. 
Армянов иска аудиенция при Обществено-политическият жи- 
Тито и му чете телеграма за отзо- вот в нашите краища протичаше 
ваването на цивилните специали- в духа па новото време, което се 
сти, подписана от външния мини- характеризираше с изключител- 
стър па СССР Молотов.

Таен обмен на писма

Крум Тасев
(снимка от следвоенните години) о положения в Коммунистической

па вяра па хората в идеалите па 
социализма и комунизма, с масовПрез 1948 година "неразрив

ната” дружба между югославски-
партии Югославии

ентусиазъм в изграждането ма 
На 20 март 1948 г. Тито в ка- социалистическото общество и с
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то и между братските югослав- чеството па председател на Ми- всестранно югославско-българс- 
ски и съветски народи се пръсва „истерския съвет па ФНРЮ изп- 
като сапунен мехур. Макар че раща писмо до Молотов, в което 
официалният повод е идеологи- опровергава съветските обвине

ния. През следващите три месеца 
обвиняват Тито и ЮКП за отк- между Белград и Москва се води нашето малцинство 
лопение от "безгрешния” курс па интензивна кореспонденция, но Периодът от 1944 до 1948 г. , 
марксизма-ленинизма, конфлик- събитията продължават да се подчертава Тасев, беше време па 
тът започва като "недоразуме
ние” на междудържавен план.
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развиват в посоката ма по-пата- най-голяма свобода и най-пълио-
тъшио изостряне на взаимоотмо- ценно реализирани национални 

На 18 март 1948 г. правителст- ШСцията. Стълкновението ”експ- права за българите от Цариброд- 
вото на СССР отзовава от Югос- лодира”с приемането па Рсзолю- ско и Боснлеградско след откъс- 
лавия съветските военни инегру- ция на Информационното бюро ването им от България. И днес, 
к гори, а на следващия ден и циви- „а Комиптерн в Букурещ, в което когато живеем в условията на 
лниге специалисти. Шефъг па ЮКП е обвинена в ревизионизъм демокрацията, с пълна отговор- 
съветската военна мисия в Бел-

вахме майчиния си български 
език, обучението в основните и 
средните училища изцяло се про
веждаше на български, в малцин
ствените училища работеха го
лям брой учители от България... 
Дори и на събранията, па които 
присъстваха високи югославски 
и сръбски функционери, както и 
политически представители па 
съседните общини и иа окръзите, 
пие си говорехме на български, а 
те па сръбски и се разбирахме без 
преводач. Като член иа югослав

ски и сръбски делегации имах 
възможност да участвам в офи
циални разговори в София и бях 
въодушевен от искреното прия
телство, с което пи посрещаха и 
от прекрасната атмосфера, в коя
то протичаха тези разговори.

Именно заради всичко това 
вестта за острия конфликт ме
жду Белград и Москва отекна в 
нашите краища като страхотен 
гръм от ясно небе, казва Тасев.

- Слеува -
Подттвил: К. Георгиев

- един от непростимите комуиис- пост може да се каже, че сме
далече от тогавашното ниво наград ген. Барксов съобщава на 

тогавашния началник не Генера
лния щаб па ЮА Коча Попович,

тичсски грехове.
- До обявяването па Рсзолю- правата и свободите па хората 

цията па ИБ към края на юни край границата. Официално 
че министърът иа въоръжените всичко е ставало тайно, казва 
сили на СССР маршал Булганип, 
реализирайки решението на 
съветското правителство, е запо
вядал спешно отзоваване на вое-

жи-
веехме в Югославия, но граница
та беше отворена напълно, такаКрум Тасев, един от първите па

ши "голооточаии”. През пролет- че имахме всестранни връзки с 
та иа 1948 г. широките народни България - и политически, и кул-

«ните инструктори от Югосла- '„одозирах“ ТЛ“отношенията 1Т"’п °бРИ0Шт;Л,,и и шгаг,° 
вия.защотоса "обгържени снеп- Гежду Югослшжя и СССР има 'ФУГИ' ^ “СИ',КИ 0бЛаС™ ,М °6'

ществеиия живот свободно иолз-
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” Имунихетлии” 

източвали ДДС
Репортаж

ПетанинцнПоне двама депутати от сега действащия бъл- 
аствали в схеми за източване иагарски парламент уч 

ДДС, казаха за в. ”168 часа” трима независими един 
от друг източници от Главна данъчна дирекция. 
Информацията била потвърдена от местен шеф па 
РПУ, конто има задача да разследва една от 
кражбите.

"Вероятно ще изчакаме края на мандата и пада
нето на депутатския имунитет, за да предявим 
обвинението” - обяснил единият от източниците.

”Не разполагаме с подобна информация. В мо
мента, в който установим недвусмислено, че има 
депутати, замесени в точенето иа ДДС, ще уведомим 
обществеността за това” - е официалното становище 
на Главна данъчна дирекция.

"Разработките умишлено се бавят, не им се дава 
гласност” - твърдят запознати със ситуацията.

Имената и политическата принадлежност иа 
замесените в кражбата народни представители 
засега се пазели в строга тайна. Схемата на точене 
била сравнително нова за България, като в нея били 
включени и външни офшорни компании.

Възможно е скандалът да гръмне непосредствено 
преди, изборите, за да се съсипе реномето на 
депутатите и политическите партии, към които те 
принадлежат.

През последните години делегации ма българи от 
Димитровградско и Босилеградско все по-често по
сещават компетентните инситуции в Сърбия и в 
България, а една от най-честите теми иа разговорите 
им е откриването на нови грапично-пропусквателни 
пунктове, преди всичко при село Петачиици. Защото 
около 150 българи от Сърбия имат документи за 
собственост па над 800 декара в Трънска област, а ци и да гледат животни, за да помогнат на децата си. Едва ли
пък 700 човека от пограничните трънски села са собственици паВремето са мислили, че някога ще се върнат там, където са 
иа над 1500 декара в Сърбия. Роднини от двете страни на гра- ИЗраснали, за да отглеждат животни. В сравнение с времето, 
цицата, решат ли да се видят, трябва да изминат повече от 150 През което повечето от тях са напуснали селото, разликата е 
километра и да минат през ГКПП Градина-Калотипа, макар че сам0 в това> че Вече има ток.
са на една ръка разстояние. Липсата на преход при село Пета- Навремето границата минавала по-близо. "Имаше един 
чипци спира и почитателите на природата. И от двете страни иа Бойчо от съседната Банкя, с него много си имахме приказакта, 
границата съществуват вече т.н. ”еко пътеки” и проекти, подк- разделът вървеше точно през градината му”, спомня си Чичо 
репепи финансово от няколко световни фондации. Ждрелото Пегьр. "Като отида у тях на гости, ще сипе ракия и ще каже 
на река Ерма е "пресечено” от границата и негвото нродъл- м „
жение остава "оттатък”. Почти недостъпен от българска стра- "чакай ДЗ ОТКЪСНЗ МЗЛКО сръоСКИ ДОМЗТИ , 
па е ценният архитектурен паметник Погановски манастир, за1дОТО ги садеше на официална сръбска територия. А бе мани, 
както и Зпоиска баня и Асеново кале. мани но има и по-зле! Чувал съм, че има някакво село, там до

Точно заради това в село Петачиици, от другата страна на Босилеград където границата минавала през гроба на
границата, за пръв път отиде журналист, за да напише к умрелия... Казанът на моя приятел
репортаж за Братство . -----------------------—— Бойчо от Банкя обаче си стоеше в Бъл-
Границата гарско-за всеки случай, да негоспоелти

^ 4 внезапна конфискация. Навремето все-
"Сложили границата през 1919 го- ки вареше ракия, така е и днес. Старците

дина, баща ми е бил на 17 години”, при- си правят ракия вкъщи, обаче ходим да я
помня си Асен Христов. Ньойският до- пием в кръчмата, защото там е по-слад-
говор разцепил разпръснатото из пла- ко. Кръчмата е последната институция в
нината селище и разделил роднините. В Петачиици, тя надживя училището,
първите години все още можело да си магазина и други обществени заведения,
ходят на гости, но през 1948 година, Ех, ако открият ГКПП, тук отново ще
след като се скарали Тито и Сталин - живне, а ние оттук ще ходим да си
били опънати телени огради. Постави- пийваме в Сръбско, а сърбите оттам ще
ли кльон още преди да се влезе в Пета- идват да се почерпвату нас... Ех, дали ще
чинци. Така селото било впремчено ме- го доживея това!?”
жду две телени мрежи. Когато ходех- Повечето от хората толкова отдавна
ме да пазаруваме в Трън, трябваше да не ^ виджали роднините си в сръбското
звъним на граничарите, за да ни отклю- Петачиици, че са им забравили физио-
чат и пак да дойдем вкъщи , спомня си номиите. Тук мислят, че петачиичаин
Баба Данка Ананиева и добавя: Цял отвъд Ерма живеят по-добре от тях.
живот сме били ничие село. Израснах- "Техните пенсии са по-големи от наши-
ме между две огради. За да се приберем те”, казва Баба Данка, чийто мъж има
вкъщи, вземахме открит лист. За да си сестра оттатък. "Навремто тяхното се-
видим роднините, дето са на неколкос- мейство останало в отатъшната маха-
тотин метра оттук, вадихме задграни- ла”. разказа старицата. "Като тръгнали
чии паспорти. А по паспорт аз и мъжът да 0Пъват тела обаче, бащата на моя
ми се водехме от Трън, както и всички Милко дошъл тук. Натоварил една нощ
жители на махалата-село. каруцата с деца и по тъмно доба се про-

На карта то не съществуваше. За мъкнал тука. Оставили си там и имо-
официалните власти селото беше - тите, и добитъка - сега нищо не можем
сръбско!? За чиновниците - фантом, да си върнем.”
които се е пръкнал току на браздата. Петачиици живее от Навремето фамилиите си гостували, но напоследък ста- 
двете страни на границата - четири махали са в Сърбия, а една - ростта започнала да си казва думата. Пък и да стигнеш до 
Богоевата махала, в България , казва бай Стоян и добавя: До сръбското Петачиици, трябва да минеш през Драгоман и 
Петачиици автобус не ходи. Достъпът до селото е като дИМИТр0вград и да платиш 150 лева такса за кола, а с влак 
пътешествие до деветия кръг ма ада. Аз и жена ми прекарваме пътуването от Перник през София и Димитровград продъл- 
по шест месеца от годината тук, а останалите шест при децата в жава много време „ с много прехвърляния от рейс на рейс... 
София. 1ух, че нашите роднини отатък правят същото - през "Сега политиците са в период на обещаване - на свободен 

„ Пирот. Впрочем цяло ДОСТЪп, на асфалтов път и какво ли не... Аз лично зная, че и в
Петачиици май се състои вече от софииски жители. Преди „ашето, „ в сръбското Петачиици се живее еднакво лошо. 
няколко години селото се обезлюди. После някои от родените разЛично е само, че ние тук псорещаме седин час по-рано Нова 
тук започнахме да се връщаме, защото се пенсионирахме. Сега година> а те 13 дни по-късно празнуват верските рпазници. 
вече сме двадесетина жители, а наи-младият между нас е на 65 
години.” Мнозина са избрали да се върнат обратно в старите си 
къщи като стратегия на оцеляването. На двора си бай Георги е 
направил дървени столчета от стари пънове - толкова етно, че 
забравяш в кой век си. Едно от малките рзавлечения е 
биричката на чист въздух - особено когато едвам си я доакрал 
от града.

Съседите Нина и Петър са решили да се заселят в Петачин-

* С брошури, радиопредавания и 
демонстративни уроци ще се провокира 
интересът на гражданите на ЕС към всичко 
българско

Три проекта за популяризиране на българския 
език е одобрила Европейската комисия по ези
ковата си подпрограма 1лп§иа. Целта е гражда
ните на страните от ЕС да свикнат с особеностите 
на азбуката, да се събуди интерес към нейното 
изучаване и към българската култура. И трите 
проекта се финансират от Брюксел.

Проектът "Кеаб п еазу" ще популяризира успо
редно българската и гръцката азбука. Той е 
насочен главно към чуждите туристи и ще се 
реализира с помощта на "България ер”. Във 
всички бюра на авиокомпанията в чужбина ще 
бъдат разпространени брошури, представящи 
българската азбука, и "пакети за оцеляване”, 
включващи полезни фрази за употреба в типови 
ситуации. Брошури ще има и в самите самолети.

Ще бъде подготовено и филмче, което ще се 
разпрати до българските културни центрове в 
чужбина, до различни посолства и партниращите 
евространи - Финландия и Германия. "Целта не е 
да научим чужденците да говорят, 
покажем, че не е толкова страшно”, обясни коор
динаторът на инициативата Диана Цотова.

Проектът ”ВКЕТ” пък ще лансира едновремен
но 4 балкански езика 
румънски и турски. Стойността му е 199 000 евро. 
Ще бъдат излъчени общо 10 радиопрограми по 20 
минути. Шест от тях ще са на български и ще 
вървят по Радио България, четири ще се разпрос
транят в Австрия чрез "Асоциацията за подпо
магане на некомерсиалии локални радиоп- 
роекти”.

Радиата ще излъчват 5-минутни клипове на 9 
езика - гръцки, френски, турски, немски, испан
ски, английски, италиански, унгарски в съот
ветните страни. "Идеята е програмите да дадат 
жива картина на тези езици, като успоредно с това 
се представят аспекти от културите им”, обясни 
координаторът Верина Петрова.

За изкушените да се запознаят пралелно с 5 
славянски езика - български, чешки, словенски, 
словашки и полски, пък е предназначена друга 
инициатива - "81ау1к пе1\уогкт§". В сайта на ини
циативата ще бъде лансиран мултиезиков метод 
за изучаване на тези езици, ще има и информация 
за славянските култури.

зимата ходели при децата си

а да им

Половината река е наша - половината тяхна
Знам, че навремето бяха отпуснати праи за граничен пункт 

и за асфалтиране на пътя - всичко похарчиха. Половината да 
бяха вложили - пак щеше да има асфалт и ГКП”, въздиша Баба 
Данка, докато се промъква заедно с кучето към ливадите при 
своя Милко. Той отглежда единствените овце в селото. Гледа 
да не ги пуска към река Ерма, която на места играе ролята на 
гранична бразда. Така го решили навремето - там, където 
минава реката, да бъде границата. "Сега половината река е 
наша, половината тяхна”, разказва Баба Данка.

Тук хората вече са забравили как е станало разделението. 
Реката остава като белег за лекотата, с която се прекрояват 
граници. Като символ на ничията земя, където и водата също е 
ничия. Вече отдавна са свикнали и от едната страна на гра
ницата, и от другата, въпреки че няма по-неестествена граница 
от тази, която игнорира всички географкси и етнографски 
условия и затваря неколкохилядно население в лабиринт от 
безизходни клисури и непроходими планински крепости. Това 
се отнася не само за Петачиици, а и за останалите 24 села, 
пресечени на две от една от най-нехуманните граници, наре
чена навремето от журналистите "черната граница”. Съвсем 
малкото хора, останали в разделените села Груинци, Ресен, 
Стрезимировци, Банкя, Врабча, Невля... живеят с надежда, че 
двете държави, България и Сърбия, най-сетне ще се договорят 
да открият гранични преходи и че по този начин ще падне 
последната "Берлинска стена” в Европа.

български, гръцки,

Управляващите в последно време все по-често им 
обещавали, че ще отворят границата и ще прокарат път 
за роднините от двете страни на разделеното село.
Преди няколко години дори обявили, че ще правят събор 
на разделените близки върху общата ливада току до 
браздата. Хората се натъкмили да видят роднините си, 
които наричат "сърби", а в самата Сърбия ги наричат - 
"бугари"!? Та, хората се натъкмили, приготвили погачи и 
се надявали, че най-после ще се срещнат очи в очи. Само, 
че нищо не станало - съборът се провалил! Според 
хората - заради шапа. "От сръбска страна бяха надошли с 
цели автобуси - махахме си с ръка през границата, но не 
ни пуснаха да се видим и тогава за пореден път си 
спомнихме думите на писателя Стоян Чилингиров: 
"...елате тука да видите как една международна граница 
прави от двора на еидн и същ човек две държавни 
територии. От една страна на невидимата гранична линия 
да въздиша щерката, а от друга да плаче побеляла от 
скръб майка. Оттук син да чака баща си, а отатък баща 
да няма право дори да погледне своя син...", споделиха 
петачинчани. Тодор Петров
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ОС настоява за ромска организизацияЗемеделската кооперация "Цвет"

9© ©00 за сдружение
*Колко роми има в общината не е известно. Те не се 
декларират като такива, не знаят ромски език, не 
съхраняват ромската култура и традиция. Очаква се 
посредством сдружението, което ще бъде формирано, те да 
се включат повече в решаването на собствените си 
проблеми и в обществения животI77

&Земеделската 
"Цвет” от Босилеград, 
основна дейност е пчеларството, 
неотдавна се сдоби със съвремен
ни машини за изработка на ко
шници, специални съдове за съх-

кооперация 
чиято %./ Сред новините в тазгодишния бюджет на Босилеградска община е и 

тази, според която на ромите в общината ще бъдат отпуснати 90 хиляди 
динара. Това е първата такава сума за тази малцинствена група и според 
решението на общинските отборниците ще бъде използвана за форми
ране и работа на сдружение на ромите.

- Целта ни е да съдействаме на ромите в общината да си формират 
да се включат повече не само в

шм Чг 'С-' а сдружение, посредством което 
решаването на собствените си проблеми, но и в обществения живот, 

Владимир Захариев, председател па Босилеградска община, 
депутат и член на Съвета за междунационални отношения в Скупщината 
на Сърбия. Той същевременно поясни, че начинанието е част от проекта, 
който се реализира в Сърбия, за да се проучи докрай положението на 
националните малцинства, и оповести, че сдружение на ромите скоро ще 
бъде формирано.

Колко роми има в Босилеградско не е известно. Ако отговорът се 
търси въз основа на данните от преброяването на населението, такива 
едва ли има. Те не се декларират като роми, не знаят ромски език не 
съхраняват ромската култура и традиция. Единственото, по което личи, 
че са роми е боята на кожата им и тежките условия, при които живеят. 
Малко са ромите, които завършат средно училище, нямат работа, живеят

- Без оглед на това, 
дейност на "Цвет" е че основната

Е“ «ебе
клчна

пчеларството, вратата на 
кооперацията са открити и за 
всички други селскостопански 
производители, казва Божилов 
и подчертава, че в бъдеще 
възнамеряват тя да разшири 
дейностите си и да се занимава 
и с други области от селското 
стопанство. Ш

раняване на мед, различни доза- от тях подсигури самата коопе- 
тори, електрически центрофуги, рация, казва Коце Божилов, и.д. 
машини за восък, за опаковане директор на "Цвет”. 
на мед и др. Подсигурен е и "Йен- 
теров апарат” за производство на делили в кои помещения ще 
пчелни майки. Това е първата бъдат монтирани машините, но

пласмент па продуктите на вси
чки пчелари от общината и да по
лучим сертификат за качеството 
на меда от Босилеградско, който 
се присъжда от специализирани 
институции при Европейския 
съюз. По този начин ще създа- 
дем условия нашите продукти да 
се намерат и на чуждестранния 
пазар.

Божилов оповести, че коопе
рацията наскоро ще открие спе
циализиран магазин в Райчилов- 
ци, в който пчеларите от общи
ната ще се снабдяват с всички не
обходими съоръжения и мате
риали свързани с пчеларството.

П.Л.Р.

в нехигиенични помещения...
- Настояваме те да се самоопределят като роми, а ние, българите, да 

помогнем да подобряват стандарта си. Надявам се през тази година 
собствени средства и донации да помогнем на най-закъсалите роми да 
ремонтират покривите си или по друг начин да подобрят жизнените си 
условия, оповести Захариев. В.Б.

им
със

В ”Цвет” все още не са опре-

крачка в реализацията на проек- подчертават, че час по-скоро ще 
та "Развитие на пчеларството в решат и този въпрос и ще запо- 
Босилеградска община”, с който чнат производството.

С набавката на машините се

Денят на МВР

Скромно и трудовокооперацията е кандидатствала 
при Министерството на селското създават възможности за разви- В Отдела на вътрешните работи в Босилеград празникът беше отбеля

зан скромно и в трудова обстановка.
Началникът на ОВР Мики Анастасов организира прием за пенсио

нираните работници в тази служба, а представители на ОВР посетиха 
гроба на полицая Слободан Петков, който загина по време на сраженията 
в Косово.

Представители па ОВР, общината, Общинския съд и други ведомства и 
органи в Босилеград присъстваха па приема, който бе организиран в СВР 
във Враня . П.Л.Р.

стопанство за осигуряване на тие и модернизиране на пчелар- 
финансови средства.

- Стойността на машините съществуват природни условия 
възлиза па около 20 000 евро, 50 за висококачествен мед и други 
процента от които безвъзмездно пчелни продукти, 
отпусна Министерството, 40% са 
донорство на УНДП, а 10 на сто жилов, да осъществим сигурен

ството в Босилеградско, където

- Целта ни е, подчертава Бо-

ВъзражениеПрограма за 
самостоятелно 
трудово ангажиранеДали и кога ще бъде 

открита общинска 

телевизия?
Адвокатът Велин Стоичков 

трябва да каже цялата шинаПомощ от
Националната
елуж®1Министерството на културата и медиите на Република Сърбия ще 

отпусне около 1,4 милиона динара за откриване на общинска телевизия в 
Босилеград, която ще работи в рамките на тукашния Център за култура. 
Това е договорено ма срещата на кмета Владимир Захариев и министъра 
на културата и медиите Драган Коядинович.

В Центъра за култура очакват тези дни да получат парите и да запо
чнат с реализацията на проекта. Запланувано е телевизията да бъде 
поместена в сградата на Центъра, а сигналът да се излъчва чрез рет
ранслатора на Църноок.

- Основна цел на отркиването на телевизията е да създадем въз- 
достъп до информации на всички жители в общината, 

особено на онези, които живеят в пай-отдалечените села, заяви Захариев. 
Когато се има предвид, че вече няколко години РТС не излъчва ТВ 
журнала, посредством общинската ТВ гражданите ще могат да се инфо
рмират за събитията в общината. Очаквам, подчерта той, чрез 'пашата и 
частната кабелна телевизия Кодал да се подобри информирането в об
щината. Не смятам Кодал за конкурент, напротив, виждам го като 
партньор.

Във връзка с откриването 
въпросът, кога ще приключат работите свъръзани с ретранслатора на 
Църноок, без който бъдещата общинска телевизия няма да може да 
осъществи поставената си цел. Общинската скупщина в Босилеград и 
УСАИД ЦХФ още но-миналата година започнаха съвместно да 
финансират изграждането на ретранслатор па Църноок. Според плана, 
новият ретранслатор трябва да предава сигналите на трите държавни и на 
още два други телевизионни канала, както и сигналите на бъдещата 
общинска телевизия. Проектът възлиза па около 7,8 милиона динара, от 
които 2 милиона подсигурява ОС.

Въпреки че в началото всичко вървеше според плана, работите 
навлязоха в "задънена улица”. Най-напред бе прокаран път и построен 
далекопровод до ретранслатора с дължина около 2,8 км, изграден бе и 
обект, в който ще бъдат поместени необходимите съоръжения и апарати 
и бе монтиран стълбът за ретранслатора. Обаче през 
няколко бетонни стълба от далекопровода паднаха а техния ремонт.

Сетне Нишката фирма ”Могиб”, която е била извършител на строи
телните работи и на монтажа на далекопровода, не е направила ремонт на 
далекопровода. Поискала е обаче от ОС и от ЦХФ да й заплатят до
говорената сума, а срещу общината е завела дело в Търговския съд в 
Лесковацза 1,3 милиона динара. СО е възразила срещу тъжбата, понеже 
тази фирма не е завършила далековода. Кметът Владимир Захариев 
казва, че общината не е заплатила договорената сума па Могиб , понеже 
фирмата не е довела докрай договорените работи. Той подчерта, 
общинската хазна съществуват средства, предназначени за този проект.

Очаква се скоро да бъде насрочено разглеждаме на делото.

("Присъда има, пари-няма", в-к "Братство", 21.01. 2005 г.)
Във връзка с посочената статия, въз основа на Закопа за печата, 

като законен представител па фирмата "Юго-Тина” моля да поместите 
следното:

Адвокатът Велин Стоичков съзнателно премълчава факта, че 
именно той подведе селяните да заведат дело срещу фирмата 
”Юго-Тина”, като ги убеди, че само чрез него те могат да си получат 
парите. Съмнявам се обаче, че това го е направил от състрадание към 
тях, а по-скоро от това, че вече беше запознат с решение №399/03, от 
което се вижда, че партииращата фирма ДОО "Ристич” от Враня 
дължи на КД "Юго-Тина” от Райчиловцн над половин милиона динара. 
Това го накара да се полакоми, че след като присъдата стане 
изпълнителна, той ще вземе тлъсти адвокатски хонорари! Пък 
вероятно имаше и нещо лично против мен и затова искаше да ме 
компрометира па всяка цена и да ме представи пред хората, като 
мошеник и измамник. С тази цел той даже беше написал дописка до 
Министерството на финансите, в която ме обвиняваше, че незаконно 
съм присвоил над 50 000 евро! Въз основа на прокурорска заповед 
беше направена и полицейска проверка, че уж не съм бил платил 
данък за продадения добитък! След направените проверки се 
установи, че всичко това е било гола лъжа.

След като фирмата ДОО "Ристич” от Враня не се издължи па ”Юго 
Типа”, аз като неин законен представител заведох дело срещу нея и 
знаейки трудното положение на нашите селяни, с течение на времето 
направих всичко възможно да се издължа на повечето от тях, като в 
доста случаи си давах лични пари, надявайки се да ги компенсирам 
когато КД "Юго-Тппа” спечели делото срещу ДОО "Ристич” от Враня. 
Трима от тях, обаче по съвета па адвоката Велин Стоичков ми върнаха 
парите с пояснение, че не ги искат от мен, а от КД ”Юго-Типа”! 
Междувременно КД ”Юго-Тина” спечели делото срещу ДОО "Ристич" 
и издължаването ма КД "Юго-Тина” па шестимата животновъди може 
да започне, след като бъде изпълнена присъдата. ДОО "Ристич" обаче 
е изпаднал в несъстоятелност.

Все пак има надежда хората да си получат парите. Търговският съд 
в Лесковац с решение от 18.01.2005 г. наложи преценка на стойността 
на имуществото на ДОО "Ристич” от вещи лица, което да се продаде па 
търг и да се заплатят дълговете на "Юго-Тина”, а след това 
"Юго-Тина” ще се издължи към своите длъжници. Въпрос на време е

* Петима от петнадесет 
безработни, които планират 
да открият собствени 
фирми, са получили парична 
помощ

Миналата година петнадесет 
безработни от Босилеградска об
щина поискаха от Националната 
служба за настаняване на работа 
финансови средства за откриване 
па собствени фирми.

Влайко Асков, координатор па 
Службата в Босилеград, пояснява, 
че въз основа па предварително 
изготвените "бизнес планове” от 
страна па участниците в конкурса 
Националната служба им отпуска 
от 70 000 до 140 000 динара. Той до
пълва, че 14 от 15-те иска са от хора 
зарегистрирали се, като селскосто
пански производители, изготвили 
“бизнес планове” за работа.

Асков подчерта, че петима души 
вече са получили средствата от На
ционалната служба, а останалите 
очакват и техните искове да бъдат 
решени положително.

Според конкурса, отпуснатите 
финансови средства, ползващите 
трябва да вложат в период от две 
години, а през това време Нацио
налната служба ще контролира 
дали средствата се изразходват спо
ред предоставения план.

Асков се надява и през 2005 
година да бъдат обявявани такива 
конкурси, понеже в общината има 
още заинтересовани, които имат 
намерение да се занимават със 
селско стопанст во.

можности за

на телевизията, неизбежно се налага

сетне

миналата зима

кога ще стане това.
Накрая искам да попитам публично: Защо в предложението за 

изпълнение па присъдите адвокат Велин Стоичков е сложил личната 
си банкова сметка, на която "Юго-Тина” да плати дължимата сума па 
неговите клиенти? Защо не е сложил джиро-сметката па адвокатската

Драголюб Иванчои

че в

си фирма?П.Л.Р.Г1.Л.Р.
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На 1-ви февруари в Основното училище в Димитровград ще се 
проведе среща на председателя на Националния съвет (НС) па бъл
гарското малцинство и председателя на комисията за образование 
при НС с директорите на училищата в Димитровград и Звонци, 
председателите на Училищните съвети, кмета на общината и предсе
дателя на комисията за образвоание при общината, представители на 
Министерството па образованието на Р Сърбия и представители на 
посолството па Р България в Белград.

На срещата представители на НС ще запознаят участниците с 
решенията, които по въпроса с употребата и образованието на 
майчин български език, взема НС. Ще се обсъдят и по-нататъшните 
активности във връзка с този въпрос и приноса, който всеки от 
участниците може да даде в решаването му.

!ШНШШ
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Т -I" Милан
Тодорович

(Отстр. I) ,Саша
Ташков Милан, който е абсолвент във Фа-! 

култета по електроника каза, че със- и 
^ ^ тавпа част па сайта са и два ипте-к

ж|Й!РЯ^' ^ рактнвпи лннка, чрез които може да се 
'1 5 комуиицира с председателя па община

* Димитровград д-р Веселин Величков, 'Щ&М 
У както и с авторите па сайта. Досега са • ,■№ 

1 имали пад 300 посещения, които глав- Шщ 
! но съдържали позитивни оценки и 
I конструктивни предложения за подо- ЛШл 
з брявапе на сайта.
I - Сайтът ще бъде триезичеи (сръб- {ЯВН 
I ски, български и английски), а такъв ДДДД 

ще бъде и мултимедийният диск, който 
подготвяме за община Димитровград, 
за да може и по такъв начин да се 
представи в страната и в чужбина - каза 

М. Тодоров

& т
&

А.Т.

туЧЧ \
№
Ш'.1а

Концепция иа гимназиалното образование 
в Сърбия__________ ____________________р.
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На 18 януари в Ниш се проведе вали по програмата, валидна за 

всички останали гимназии, а следМилан. среща иа директорите па гимна
зиите от Югоизточна Сърбия за това учениците ще имат възмо- 
коицепцията на гимназиалното жност да избират. Но и във втори

клас, ако им се струва че са обър-Акция на ДС в Димитровград образование в републиката.
Както изтъква Снежана Си- кали, ще могат да сменят опре- 

меонова, директор иа димитров- длението си. Според участниците 
градската гимназия ”Св. св. Ки- в срещата, това е добре, понеже 
рил и Методий”, най-важното от се води сметка за интересите на 
срещата е, че проектоконцепция- учениците. Същевременно то пя
та е приета. В нея между другото ма да наподобява на технически, 
е поместено предложението бро- математически или подобни гим-

” Разбери и направи копие”
Общинският отбор на Демократичната пар- изнесъл в Лесковац, Вальево, Ягодина. Ниш, 

Димитровград организира на 21 януари Зайчар, Шабац, Пирот... Да напомним, че 
под название "Разбери и направи копие” преди Нова година на членовете на партията и 

("Капирай и копирай”). По време на акцията на симпатизантите бяха раздадени около 70 
пред помещенията на 00 на ДС на гражданите компакт диска със същото съдържание, 
бяха раздадени 200 компакт диска, на които'е 
заснет филмът ”Ако Сърбия спре”. Филмът жданите и както изтъкват в ОО на ДС вероя- 
съдържа избрани речи на убития премиер на тно ще бъде повторена в най-скоро време. 
Сърбия д-р Зоран Джинджич, които той е про-

тия в 
акция

ят на учениците в гимназиалните назии.
На срещата иа директорите 

-шиите •ЗО на-24. За гимназията в- също е предложено учебната го- 
Димитровград това е добра но- дина да се намали от 36 па 35 
вина, понеже дава възможност да седмици, а за четвъртокласници- 
се оформят повече паралелки, те иа 31 седмици.
Симеонова смята, че предложе-

паралелки да се намали от сега-
Акцйята предизвика' Голям интерес средТрй-

Може би най-важното заклю-А.Т.
пият член трябва да се допълни с чение от срещата на директорите 
това в общините, настанени пре- е Министерството на просветата 
димно с малцинствено насленеие да обърне повече внимание на 
или са гранични, да бъде разре- финансовото положение в гим- 
шено паралелките да бъдат офо- мазните, тъй като досега това е 
рмени с по-малко от 24 ученици, (според директорите) недоста- 
С това се цели и да се запазят тъчно.

В кафенето "Раза" в с. Лукавица

През София и 
Франкфурт до 
своя роден град гимназиите в малките градове, в Приетата проектоконцепция 

| ■’ Г.случая гимназията ”Св. св. Кирил за гимназиално образование ще
&'■ тН: ТгегезТТИ РПР.1' - ^ЙЮКВВиЗ и Методий”, която би трябвало бъде дадена на преподавателитеШ

да е малцинствена, а на практика в гимназията, които ще я обсъдят
на своите активи, ще предложат 

Едно от заключенията е и раз- (или не) допълнения или измене- 
ширяваие на полето на работа, ния и ще бъде приета от учител- 
Засега са предложени девет ския колектив. След това на 19 
области за работа (обществена, февруари ще бъде проведена 
природна, икономическа, фило- среща в Съюза на гимназиите в 
логическа...) и както изтъква Си- Белград. Какво и кога ще запо-

Сашо Костов, димитровградски специалист по 
сигурност казва, че преди години не е можал и да си 
помнели, че кулинарството ще стане негова професия. 
Преди 20-ипа години Костов се дипломирал във 
Факултета по отбрана и защита в Белград. Дълги 
години е работил в каучуковата промишленост ГИД, 
като е практикувал професията си, за която се е обра
зовал, по след рухването на каучуковата промишле
ност остава без работа. Диес той е гостилничар. От 
няколко месеца е наемател на ресторанта ”Оаза” в 
село Лукавица. Ресторанът се намира край магист
ралното шосе. Колев го е взел под наем за 5 години. 
Старае се да го направи по-адекватеп за ползване като 
доизгражда кухня, помощни помещения за класиране 
на питиета и други изделия...

От Сашо Колев научихме, че афинитет към кули- 
иарството има още от дете. Баба му Виктория го нау
чила да готви. Разказва ни, че като дете и младеж е 
обичал да гледа предаването иа известния готвач Сте- 
во Карапаиджа. След като останал без работа, Сашо се

не е.

занимавал с кулииарство в редица градове в България:
София, Панчарево, Габрово, Ихтиман и Китен. Извес
тно време работил в черногорския крайморски град бъдат свободноизбираеми.
Улцин, а сетне и в германския град Франкфурт. Както първи клас всички би се обуча- след срещата, 
пи разказа, по препоръка па доволните работодатели 
можал е да отиде и в града па шеиците - Дубаи, но там 
не заминал, защото не искал да подава молба за придо
биваме на български паспорт. ”Би било глупаво и ци
нично, като специалист по сигурност да търся българ
ско гражданство. Роден съм в тази страна, тук съм се 
образовал и просто поради патриотичните си чувства 
към тази страна не можах да си позволя да търся 
паспорт на друга държава,” обосновава своето реше
ние Сашо Колев.

Когато става д^ма за това как върви работата му в 
ресторанта ”Оаза , Сашо Колев не се хвали, но не се и 
оплаква. Констатацията ни, че хората днес трудно мо
гат да отделят пари за ресторанти, Сашо коментира 
със следните думи: "Нали се казва, че за всеки влак си 
има пътници. Много хора нямат но не са малко и тези, 
които имат.” С особено майсторство Сашо подготвя 
ястията от риба. Гостите имат възможност да опитат 
ястия от множество риби, дори и от акула.

Освен Костов, в ресторанта, като готвачка и серви
тьорка работи и съпругата му Лелица, както и Сузана, 
тяхна роднина. От време на време им помага и синът 
им Душал, който е завършил за сервитьор. Да отбе
лежим и това, че брачната двойка има и дъщеря 
Виктория, която е студент в полувисше медицинско 
училище.

меонова, е преди всичко ще чне да се прилага от приетата 
В концепция ще бъде ясно едва 

А.Т.

По случай 25 януари - Деня на МВР

Прием при председателя 

на общината
По случай Деня на полицията на Сърбия председателят на Димит

ровградска община д-р Веселим Величков прие делегация на ОВР в 
Димитровград, в която бяха командирът иа полицейския участък ка
питан Драган Джорджевич, командирът на граничната полиция Ненад 
Вучпч и шефът на клона на БИА Драган Манич. В разговора между 
другото бе изтъкнато, че сигурността в общината е добра и че успе
шното сътрудничество между органите на местното самоуправление и 
полицията трябва да продължи и занапред.

По случай Деня на МВР на заставник Горан Соколов бе връчена 
парична награда. Представители на МВР положиха цветя на паметната 
плоча в Каменица, поставена на мястото, където през 50-те години на 
XX век загинал полицай.

В полицийския участък в Димитровград бе устроен прием за пенс
иониралите се служители иа МВР от общината. Бяха организирани и 
спортни състезания. Б. Д.Б.Д.
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Годишно събрание на рибарското дружество "Нишава” Новини от димитровградската гимназия

Разрешим като лани Участие в проект за млади лидери
Отворено общество и Министерството-на просветата и спорта на 

Сърбия организираха на 16 януари в Ниш европейски проект под наз
вание "Оспособяване на младите за лидерски качества”. С ангажиране 
на преподавателите от гимназията ”Св.св. Кирил и Методий” в теста са 
участвали и 12 ученици от димитровградската гимназия. Резултатите 
от теста все още не са известни, но той служи за селекция за третия 
пореден къмпинг през февруари под название "Ролята и отговорнос
тите на индивида в гражданското общество”. Една трета от участни
ците в къмпинга ще имат уникалната възможност да прекарат едии 
месец в Съединените американски щати, което им дава възможност за 
следване в американския университет в Благоевград.

Учениците от димитровградската гимназия участват за пръв път в 
начинанието. Но нека да напомним, че едии наш съгражданин, живущ 
в Пирот вече спечели конкурса и е второкурсник в споменатия амери
кански университет в Благоевград. Става дума за Иван Иванов, чиито 
родители са лекари в пиротската болница.

'Торно Понишавие” занапред тряб
ва да информира членовете на ’*Ни- 
шава”, кога ще върши зарибяване, 
за да присъстват и да се уверят, че 
това е вярно.

Че димитровградската организа
ция "Нишава” почти е вдигнала

ШИР-
; :&

ЙЛ

Ш/ж На събранието бе взето решение 
риболовът в "Сават 1" да бъде 
допуснат от 1 юни т.г. 
Понастоящем в това езеро има 
само шарани, които са пуснати 
миналата година. През април то 
ще бъде зарибено с бяла риба, 
докато в "Сават 2" ще бъде 
пуснато определено количество 
от вида на рибите линяк.

В:\'Т*

Парична награда за А. Панов1Ш По предложение на гимназията Общинският съвет се съгалси да 
даде парична награда от 20 000 динара па Александър Панов, уч 
1111 клас, блестящ физик и математик, участвал в бройни съревнования 
по физика и математика.

Към Общинския съвет е отправен иск за средства за участието на 
Панов, който вече е получил покана, Илия Величков 112 и Дияна 
Еленкова III клас в Архимедесовата школа на Сърбия. Очаква се 
положителен отговор от ОС.

епик от...__

На проведеното тези дни годи
шно събание па димитровградската 
организация на спортните рибари 
"Нишава” бе взето решение да ме 
се повишава цената на разрешите- 
лите за риболов в езерата "Сават 1” 
п "Сават 2" в Забърдието. Сенио- 
рнте ще получават разрешителни 
срещу 2000, младежите срещу 1000, 
а пионерите срещу 300 динара. 
Дневните разрешителни за риболо
ва в езерата ще струват 300 дин.

През 2004 г. "Нишава” е инка
сирала над 464 хиляди динара при
ходи. От разрешителните са събра
ни над 443 хиляди (175 000 за реката, 
а 268 000 за езерата), докато мест
ната фирма "Комуналац” е помог
нала с 20 хиляди. Миналогодишни
те разходи възлизат на около 450 
000 динара. Най-много средства са 
отделени за окръжната рибарска 
организация "Горно Понишавие” - 
около 147 000 динара за членския 
внос за 2,003 и 2004 г. , след 
зарибявацетсГна езерото ” Сават 2’" 
- 105 хиляди, за плащането на наема 
за двете забърдски езера на ЗК 
"Сточар” - 45 хиляди дин и т.н.

През тази година рибарската 
организация очаква приходи от над 
520 хиляди дин. 206 хиляди се очак
ват от разрешителните за риболова 
в Нишава, а 317,5 хиляди от тези за 
езерата. Тази година цената на раз
решителните за хващаме на риба в 
реката, която се определя па репуб
ликанско равнище, е увеличена и 
възлиза на 2600 динара за сениори- 
те, 1300 динара за младежите и 700 
динара за пионерите. Да припом

ним, че всеки рибар с този документ 
може да хваща риба в реките из ця
ла Сърбия.

В рамките на дискусията група 
рибари апелираха за зарибяването 
на Нишава. Според Ненад Гюргев- 
ски "Нишава” би трябвало да разг
раничава средствата, които се 
събират от разрешителните за ре
ката и за езерата. Председателят на 
организацията обясни, че за една 
година не могат да се съберат дос
татъчно средства за зарибяване на 
реката и че е нужно за целта да се 
събират средства в продлъжепие на 
няколко години. Според новите 
разпоредби, които регулират риба
рската дейност в републиката, за
рибяването на реките е задължение 
на общинските рибарски организа
ции. Няколко димитровградски ри
бари възразиха срещу решенията 
на окръжната рибарска организа
ция, като напомниха, че "в органите 
на тази организация сега има по- 
ъече члеповеот пиротската рибарс
ка организация, отколкото от вси
чки останали общински рибарски 
организации в окръга заедно". За
това по думите на Георги Йорда
нов, "пиротчанците сега могат да 
гласуват каквото си пожелаят.” Ня
кои димитровградски рибари са 
разбрали, че преди месеци ок
ръжната организация е извършила 
зарибяване на река Ерма (част от 
тази река преминава през Димит
ровградска община), по по време па 
зарибяването не са присъставали 
членове па "Нишава”. На събра
нието се стигна до становище, че

ръце от реката, показа и отноше 
иието на рибарите към предложе 
нието па рибаря Ненад Станкови1 

реката да 
равят няколко "каскади”. Те каза
ха, че това е хем скъпа инвестиция, 
хем не е известно дали ще бъде раз
решена, заради застрашаването па 
местната гимназията и други обе
кти в града. Рибарите, които пре- 
ферират да хващат в Нишава посо
чиха, че едва ли вече си струва да се 
хваща в Нишава, в която почти 
няма риба.

по течението на се нап Награди за поезия
Освен физиците и математиците награди получават и поетите от 

гимназията. С награди от поетичната школа в Белград са се върнали 
Йелена Митич от 1УЗ, Ивана Браикова от 114, Теа Младенова от 1111, 
Ива Симеонова от 112, Саня Иванова от 1112, Ивана Миленова от 13, 
Саидра Раичич от 1УЗ и Емина Колева от 1113 клас.

Да добавим и това че в журито са били поетите Матня Бечкович, 
Гроздана Олуич, Момо Капор, Любнвое Ръшумович... За пръв път са 
били поканени и гости от България.

А. Т.
Б.Д. щщр||Ш |ш|||

_ _____ -Ц..

Двама получават средства от 
земеделското министерство на Сърбия

Мангров за фарма 

Найденов за м»г|това за

Стопаните от Димитровградско Тоша Мангров и 
Илия Найденов ще получат безвъзвратни средства от 
Министерството на селското стопанство па Сърбия, 
съобщиха от "Натура балканика”. Благодарение на 
помощта, която мм оказаха съветниците па тази орга
низация Мангров и Найденов участваха с проекти в 
конкурс на посоченото министерство, които бяха 
одобрени.

Мангров ще получи 620 хиляди динара за реали
зиране па проекта за по-нататъшното уреждане на 
ферма с няколко автохтонни породи домашни живот
ни, както и за купуване па селскостопанска механи
зация и изграждане па обект за нуждите на бъдещата 
школа за яздене. Илия Найденов ще получи 375 хиляди

>

динара за откриване па първата органична ферма на 
свине от породата мангулица. В с. Врабча Найденов 
възнамерява да построи няколко селскостопански 
обекта, както и да предприеме други мероприятия с 
цел отглеждането на мангулиците изцяло да придобие 
вид па органично производство със съответна серти- 
фикация. Б.Д.

По повод 10-годишнината на Градската галерия в Димитровград

Рожденият ден на 

Галерията е на 5 април Ама че превод!
Оказа се, че тези помещения като че 

ли са строени за такива прояви. А 
когато на 23 май 1995 год. в тях беше 
открита и мемориалната изложба на 
Методи Петров, на всички стана ясно, 
че Димитровград получава храм на изя
щното изкуство. Това, разбира се, беше 
ясно и на тогавашната общинска власт и не за дълго след пър
вите две изложби бяха взети официални решения, с които при 
Центъра за култура и формално беше провъзгласено нещо, 
което вече съществуваше и пълноценно работеше - Градска 
художествена галерия.

Дилема около датата, от която Галерията съществува може 
да бъде дали това е 5 април 1995 год., когато фактически тя запо
чва да работи като такава или датата, когато Общинската скуп
щина в Димитровград взема официално решение за основава
нето й. Тази дата може да се намери в архивите на Общинската 
скупщина и на Центъра за култура. Изложбата па Слободан 
Сотиров на 5 април 1995 година беше същински спектакъл, 
незабелязан дотогава в Димитровград, който дълго ще се пом
ии, както и следващата мемориалната изложба на Методи Пет
ров. Славата и популярност па тези великани на живописта в 
Димитровградско са още един повод датата па откриването па 
изложбата на Слободан Сотиров 5 април 1995 год., да се опре
дели за ден на галерията, а мемориалната изложба на Методи 
Петров, отркита на 23 май 1995 год, да бъде повод наред галери
ята да получи неговото име.

В края на миналата година Съве
тът на димитровградската Градска 
галерия между другото разисквал 
отбелязване на нейната десета годи
шнина, като било изтъкнато, че тряб
ва да се уточни датата, кога тя е 
основана и тогава да се организира 
централно тържество.

Откриването на Градската галерия в Димитровград през 1995 
год. стана по един твърде необикновен и нестандартен 
Може дори да се каже, че тя беше открита по принуда,: 
нямаше други подходящи помещения в които да се направи 
изложба на най-новите творби па Слободан Сотиров, които той 
беше подбрал за изложба в София, но искаше да ги покаже и 
димитровградчани. Организаторите на изложбата - приятели и 
почитатели на художника, между котио д-р Никола Цветков и 
новинарите Сретеи Игов и Стефан Николов бяха най-активни, 
решиха, че най-подходящи за целта са помещенията в центъра 
на града, на ул. "Балканска” №6, предназначени за магазин 
"Търгокоп”, Помещенията обаче били заети - ползвали се като 
склад за готови изделия на ГИД. Затова организаторите на изло
жбата се обърнали до тогавашния директор на ГИД Михаил 
Иванов, който също е почитател на художеника Сотиров и лю
бител на живопистта. Проблемът бил спешно решем - помеще
нията били освободени и след почистването и уреждането им

Яозивамо 
Кяг на отварай>е

;^&,3др”коВИ

и за

Методи Петров
Слободан Сотиров

начин.
понеже

Канимна

на

автор-
станали годни за целта.

В тези помещения - помещенията на днешната Градска гале
рия. на 5 април 1995 година в 18 часа, пред маса димитровградча
ни и гости на Слободан Сотиров, беше открита изложбата. Венко Димитров
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За постиженията на учениците[агематик лауреат на 
ИН^овата награда за роман [ № последно място в Европа11

От 123 романа, печатани в Сърбия през миналата година, жу
рито за НИН-ова награда определи като най-ценно произведеиие- 

Владимир Тасич "Дъждът и хартията”. Според думите на 
председателя на журито Петър Пияиович романът "Дъждът и 
хартията” всъщност е приказка за самотния съвременен човек.

- Търсенето на изход и определянето на собствения идентитет 
задвижват юнаците и свръзват жизнения опит с целия свят. С 
помощта на митологическото и постиженията на информацион
ните технологии авторът мистифицира знанието и го пресъздава 
като лост на историята - между другото каза Пияиович говорейки

то на
днес става ясно, че образовател
но-възпитателната система у нас 
”се хлъзга”, а никой не успя (не 
искаше или не смееше) да се про
тивопостави на такива експери
менти. Сменяваха се министри, 
комисии, "експерти” и подобни, 
обаче не ни провървя.

Все пак най-много е виновно 
Министерството на просветата и 
спорта на Република Сърбия, 
което е главен и отговорен тво
рец на учебното дело. Не същес
твуваме) съответна селекция на 
кадрите. На най-отговорните по
стове идваха кадри по партийна 
линия, или пък послушни.

Втората голяма причина за 
слабия успех на учениците от 
Сърбия е това, че отговорните за 
образованието не спазваха изис
кванията за качество въз основа 
на НСО стандартите, а те бяха 
единственият критериум на спе
циалистите, които организираха 
изследването.

Вярно е и това, че имаше санк
ции, войни, бомбардировки, не
мотия и други несполуки, но това 
вече мина, а пропадането па 
образователната система про
дължава!?

от Турция, Уругвай, Тайланд, 
Мексико, Индонезия, Тунис и 
Бразилия.

Интересен е фактът, че резул
татите на нашите ученици са ед
накво слаби във всичките облас
ти: по математика (34 място), 
природните науки (35), тълкува
не на прочетен текст (36) и реша
ване па проблеми (34 място).

Кои са причините за това?
След неуспешните реформи 

на образованието от 1945 г. до

Учениците от Сърбия показа
ха най-слаби резултати в Европа 
в т. нар. Писа проект, в който 
участваха общо 250 000 ученици 
на 15-годишпа възраст от 41 дър
жави. През 2003 година в този 
международен проект от Сърбия 
участваха 4 405 ученици (6 на сто 
от популацията) от 151 различни 
училища (гимназии, художестве
ни, медицински, икономически и 
др.). В световен размер по-лоши 
бяха резултатите на учениците

по повод присъждането на наградата.
Награденият писател каза в едно интервю, че книгата не може 

да донесе значителни промени, но все пак не е безсилна, понеже 
притежава някаква магия - бяла или черна.

Владимир Тасич е професор по математика в Канада и досега 
не е бил известен на по-широк кръг читатели.

М. Т.

шоетично кътче
Петя Йотова

Ако няма любов
Ако няма любов, 
то какво друго има? 
Ако няма любов - 
как да бъда щастлива?
Ако няма любов, 
за какво сме живели? 
Колко струват сега 
власт, пари, кариери...
За какво сме дошли 
за живот на Земята, 
ако няма любов - 
да разбива сърцата'?
Ако няма любов -

като полет на птица, 
ще ни стоплят ли днес 
хубав дом и шевица?
Ако няма любов, 
ще си тръгне душата, 
ненамерила пристан 
в този свят на тъгата.
Ще изчезне животът, 
ще посърнат цветята... 
Ако няма любов - 
ще замръзне земята.
Ако няма любов...

Учениците от Сърбия решават Р135А тестовете
Д-р Слободаи Василев

Здраве
‘Препоръчват се сок
от моркови,червено
вино и месо

Лиляна Петрова

Обикновена песен 

от Холандия
Стоманената усмивка на носталгията 
сърцето стяга.
Кървавите очи тънат в сълзи.
Сънят ми със скука се опложда.
Далече е нашата среща.
Че боли силно, съмнявах се...
По стълбовете на чужбина влагах душата, 
Само измъчвам тъгата.
Обичам те повече отколкото зная. 
Сърцето милва спомените,
Със сълза местя снимките.
Наблюдението другояче не може да бъде, 
Защо те няма,
Защо ги няма приятелите ми?
Коронясват сънищата с тъга,
Ще преглътна болката като хапка,
Нека им,
Моето място. не е тука.

Вярно е, че високото кръвно налягане е сред
водещите здравни проблеми. Това обаче не озна
чава, че трябва да подценяваме ниското кръвно.
Понижаването на нормалното кръвно (около гра
ницата 120/80) е опасно, когато е пехарактерно за
възрастта и за обичайното физическо състояние
па човека.
Симптомите и причините

равилното лечение на диабета, което протича с 
нервни смущения, а също и тамвите по главата.
Превенция и лечение

Превенцията и лечението на опасното занижа
ване на кръвното зависят изцяло от причините за 
него. Ако например причината е в обезводня
ването па организма, трябва да се приемат повече 
течности. Ако виновни за проблема са лекарствата 
срещу високото кръвно, трябва да се регулира 
техния прием. Понякога се препоръчват и медика
менти за повишаване па кръвното, но те могат да 
причинят неравномерно сърцебиене или аритмия.

Проблемът с ниското кръвно може да е 
сериозен и да доведе до временни или постоянни 
смущения на различни органи. Това става, когато 
кръвното падне под налягането, необходимо за 
поддържане на кръвообращението. Когато обаче 
ниското кръвно е резултат от неправилен прием на 
медикаменти, последствията обикновено не са 
сериозни.

Не е задължително хипотопията да протече с 
някакви симптоми. Но, ако ги има, те обикновено 
се усещат по-силно, когато човек е в изправено 
положение или на по-голяма надморска височина. 
Белезите на проблема са замайваме, припадъци, 
бързо и неравномерно сърцебиене, отпадналост.

Причините за опасното понижаване на кръвно
то може да са най-различни. Пример са лекарст
вата против хипертония, диуретиците, някои 
успокоителни и приспивателни. Аритмията също 
може да понижи кръвното. Това става и при обилна 

загуба на кръв, при 
обезводняване на орга
низма, при ненормално 
ниска телесна темпера
тура, при сериозни ала- 
ргични реакции, при 
диети, а също и при пре- 
калено залежаване. Бо
лести като астма или 
пневмония, които нама
ляват нивото на кисло
рода в организма, също 
могат да доведат до 
прекомерно понижава
не на кръвното. Някои 
хормонални нарушения 
също причиняват хипо- 
тония. Заплаха е и иеп-

Интересна медицина
* Специалистите предупреждават, че съвре

менния начин на живот, намалените физически 
активности, повишаването па холестерина, 
пушенето и стресът са фактори, които в 90% от 
случаите са виновни за инфаркта. В 
американско научно списание са публикувани 
резултати от изследване на влиянието на физи
ческата активност върху кръвното налягане. 
Наблюдавани са 200 мъже с повишено кръвно 
налягане. До подобрение се стигнало 
групата, в която са били физически активни, а 

; кръвното било

* В холандско медицинско списание са 
публикувани резултати от проучването на 5 
190 здрави хора, от които 253-ма са 
получили инфаркт на миокрада по време на 
изследването. Отбелязано е , че рискът от 
инфаркт е намален със 70% при тези, които 
всекидневно са внасяли по 133 милиграма Ц 
витамин чрез различни продукти. 
Авторите на научната студия направили 
заключение, че с всекидневното внасяне на

За повишаване на кръвното открай време наро
дната медицина препоръчва по 1 чаша червено ви
но на ден. Червеното месо също помага. Вегета
рианците използват полей, но трябва много да се 
внимава човек да не е алергичен към него и да не го 
предозира. Препоръчват се още сок от моркови и 
кафе.

само в
Ц витамин в организма се намалва рискът 
от инфаркт на миокрада.намалено най-много при ония, 

които са плували по 75 минути седмично. С. Павлович
’
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Древните българи до седми век (1)Райчиловските доктори на науките (4)

Лиляна Котева 

Шчепан - от лекар 

до професор
Професор д-р Лиляна Котева 

Шчепан е родена през януари 
1930 година в село Луке, Дра- 
га че веки окръг. Родителите й 
Райка и Пене са родени в с. 
Райчиловци,но татко й учителс
твал в това село. Основно учи
лище завършила в Луке, а про
гимназия в Търнава и Чачак. 
Започнала да учи 
Скопие, но след като родителите 
й се завърнали в Босилеград, тя 
продължила да се учи в босилег- 
радската гимназия. След като

Книгата "Древните 
българи и земите на 
Балканския полуостров 
до 7 век" (том първи) 
разкрива българската 
история по един 
автентичен начин - чрез 
свидетелствата на 
документите. От този брой 
на вестника предлагаме на 
читателите текстове от 
тази твърде интересна 
книга, от които ще могат 
"да чуят гласа" на 
древните хронисти за 
историята на нашия народ.

гимназия в

завършила средното училище с 
отличен успех, тя се записала в 
Медицинския факултет в Белг
рад. Дипломирала се през 1955 
година и като лекар- стажант 
започнала да работи в Боси
леград.. След малко заминала в 
Белград. Тук издържала шест
месечен курс но детска преван
тивна медицина. Сетне заминала 
в Мали Зворник, където полага

тет, а през 1985 за извънреден 
професор.

Нашенката се занимавала с 
научно-изследователска дейност 
от областта на паразитологията. 
Автор е на бройни научни 
трудове, публикувани в домашни 
и чуждестранни списания и на 
няколко заглавия, включени в 
чуждестранни книги. Десетки 
нейни трудове са печатани в 
домашни книги, монографии и 
сборници. Участвала е в редица

От първия син на Ной - Сим, 
произлязоха 25 народа. Те живеят 
на изток. Имената на синовете па 
Сим са:

Проф. д-р Лиляна и проф. д-р 
Любимка Котева, която също 
стана доктор на медицинските 
науки (за нея писахме в 
по-миналия брой), са сестри 
близначки. По-възрастната им 
сестра Славка беше учителка в 
с. Райчиловци.

Елам, от който са еламците;
Асир, от конто са асирийците;
Арфаксад, от конто са 

халдеите;
Лух, от конто са лазите;
Харам, от конто са игурите или 

ехтес;
Лебул, от конто са лндинците;
Гатсера, от който са гасфените;
Халмодат, от който са нндиите;
Сала, от който са бактрнйците;
Арам, от който са арабите;
Идурам, от който са гамериите;
Одерма, от който са мардинте;
Лезел, от който са партите;
Десмем, от който са гедрусите;
Асал, от който са хаскннте.
Асал породи Мелхи, който имаше двама сина - 

Мелхи и Мелхиседек.
Анимелех, от който са хирканпте;
Сабеби, от който са арапите;
Мамсвпр, от който са арменнте или аменнте;
Еиилат, от който са гпмнософнстите;
Зиези, от който са българите.
Това е записано в "Анонимен латински хропо- 

граф” от 354 г. Хропографът е част от късноап- 
тичен латински сборник със смесено съдъжапие. 
Изграден с върху по-стар гръцки оригинал и е 
запазен в два преписа. Събитията в единия препис 
достигат до 234 г. В него българското име липсва. 
Вторият препис е датиран към 334 г. и той поставя 
българите чрез родоначалника им Зеизи сред по
томците па Сим.* * *

Испанският евреин Хасдай Иби Шафрут моли 
хазарския хагап Йосиф да му съобщи сведения за 
държавата на хазарите и по-специално да отговори 
иа въпроса как евреите са попаднали в нея. В от
говора си Йосиф използва еврейските генеалоги
чни таблици, надстроени над библейската генеа
логия на народите (Бит. 10) и заявява, че хазарите 
са потомци па седмия син на Тогарма, а като девети 
сим посочва Б-лг-р (Българ), от който водят 
началото си българите.

научни конгреси в предишна 
Югославия и в чужбина.

Проф. д-р Лиляна Котева 
Шчепан се пенсионирала през 
1991 година. Със семейството си

основите на детския диспансер.
-Д-рШг Котева-^ее -завръща в 

Белград и от 1959 до 1962 г. 
работи в пет детски диспансера. 
През 1962 г. е избрана за асистент 
по микробиология и паразито
логия в белградския Медицински 
факултет. Специализация завър
шила през 1966 , а през 1981 г. 
станала доктор по медицинските 
науки. Същата година е избрана 
за доцент в Медицинския факул-

живее в Белград. Съпругът й 
проф. д-р Владимир Шчепан е 
професор, а дъщерята им Ивана 
е доцент в Стоматологическия 
факултет.

-Следва-
Арменска карта от VII в. с директно посочени най-старите български земи 
(народът Булх)Александър Младенов

Православни храмове в Източна Сърбия Угуз, петият - Биз-л, шестият - Т-р-ка, седмият - 
Хазар, осмият - Япур, деветият - Б-лг-р (Българ), 
десетия - Савир. Аз произхождам от синовете на 
седмия - Хазар.

У мен е записано, че когато моите предци са 
били още малочисленн, Всевишният - да бъде 
благословен! - ни дал сила, мощ и мъжество. Те 
водили война след война с много народи, които 
били по-могъществени и по-силни от тях. С 
помощта Божия те ги прогонили и заели земята им, 
а някои от тях заставили да плащат данък до 
деп-диешеп.

В страната, в която сега живея, са живели преди 
В-и-и-три (уногопдурите-прабългари). Нашите 
предци хазарите са воювали и срещу тях. В-н-п-трн 
били ио-многочислени, тъй многочислени като 
пясъкът в морето, но не могли да устоят пред 
хазарите. Те оставили земята си и избягали, а тези 
(хазарите) ги преследвали, докато не ги настигнали 
до реката на име Дума (Дунав). До ден-диешен те са 
разположени край реката Дуна и в близост до 
Куистаидии (Цариград), а хазарите обитават и до 
сега земята им.Близо до селските гробища в гората край село Църпоклище е 

! църквата "Св.св. Петър и Павел", която за съжаление е в жалко 
състояние - покривът и стените са полусрутепи, а стенописът е (Писмо иа хазарския хагап Йосиф)

* + *

Първият арабски автор, занимавал се с 
генеалогия, е Мухамед ал-Калби (поч. 763 г.). 
Неговото дело е продължено от сина му Гишам 
ал-Калби (поч. 8.9 ,). Изкушения в областта па 

954 - 961 г.) генеалогичните изследвания имат и други арабски 
историци като Табари, Масуди и др. Всички араб- 

Съобщавам ти, че произхождам от синовете па ски писатели причисляват българите към кръга на 
Яфет от потомството на Тагария, Така аз намерих иафетическите народи (според каноничния бъл- 
в родословните книги на моите предци, че Тагария гарски превод иа Библията Яфет е Иафет * б.р.), 
имал десет синове; сто имената им: първият - 
Авийар, вторият - Турне, третият Аваз, четвъртият

| напълно унищожен.
Става дума за малка еднобродиа сграда с дължима 7 м, широчи

на 4,5 и височина 3,5 м. От източната страна черквата има иаос и 
нолукръжна плитка аисида, покрита със същите каменни плочи, 

! аакто и пода. Храмът е построен с грубо обработени каменни 
: блокове и мазилка.

Макар и да е в окаяно състояние много от запазените слемеп ги 
| свидетлетват, че сградата е построена почти по същото време, 

когато и черквата в с. Дойкинци. Фактът , че от .984 г. църквата 
”Св. св. Петър и Павел” в Църпоклище е под държавна егида, на 
практика това не означава нищо, имайки предвид настоящето й 
положение.

н< * *

-Следва ■Кпмепко Маркопич
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Щрихи за портрет: Любомир Динов"Спортист на 2004" в Димитровград

Незаменимата” десетка” 

на” Младост”
Александър Андреевич
заслужено трети

си град. Така беше и преди 
десетина години, когато получи 
покана от "Левски” (Кюстен
дил), който по това време беше 
сред най-успешните български 
футболни отбори. Проведе под
готовки с кюстендилци, но пред
почете "Младост”. Завърна се в 
Босилеград, 
работи в "Кобос” и до днес оста
на тук да радва босилеградските 
любители на футбола.

- Може би щях да остана, ако 
по това време заедно с мен беше 
и някой от приятелите ми от 
Босилеград, казва Соли. - Както 
и за останалите босилеград 
момчета, и за мен играта в "Мла
дост” представлява, една голяма 
любов.

За резултатите на "Младост” 
през есента и за шансовете на 
отбора му да стане шамиои на 
ПФД през този сезон той каза:

- Много съм доволен, че 
"Младост” е есенен шампион на 
ПФД. Ние имаме най-силен от
бор в дивизията и напълно заслу
жено спечелихме първото място. 
През есенната част от първенст
вото особено бих похвалил 
играта на тримата футболисти от 
Враня, както и успешните изяви 
на Дарко Димитров, Блажа Вои- 
нович, Стефан Стойков, Игор 
Василов, Мирослав Георгиев и 
др. Надявам се добре да се подго
твим до началото на пролетния 
сезон, когато ни очакват реша
ващите мачове за титлата и кла
сирането във висша дивизия. 
Напълно съм убеден, че "Мла
дост" има сили да постигне този 
успех, подчерта накрая Любен 
Динов.

Футбол - Нишка зона Любомир Динов Соли години 
наред е един от най-добрите фут
болисти на ФК "Младост" в 
Босилеград, а мнозина твърдят, 
че става въпрос за най-добрия 
босилеградски футболист. Изк
лючителният дриблинг, точните 
центрирания и голямата сърца
тост по време на играта го отли
чават от другите. За него казват, 
че притежава особен усет за фут
бола и с топката прави едва ли не 
всичко, което си поиска.

Един от най-заслужилите за 
класирането на баскетболния 
отбор във втора сръбска дивизия 
безспорно е баскетболистът 
Александър Апдреевич. В този 
ранг той винаги бе между най- 
добрите.

Александър е роден на 10 
януари 1978 г. в Постойиа, в Сло
вения. Висок е 192 см и тежи 97 
кг. Като малък идва в Димитров
град, където най-напред започва 
да играе футбол в пионерския 
състав на "Балкански”. Баскет
бол започва да тренира на 12-13 
годишна възраст и за него се и 
определя по-късно. Като 16-го- 
дишен влиза в първия отбор на 
БК "Димитровград” и днес е 
стандартен член на първата пе- 
торка. Една година игра и в БК 
"Пирот”.
* Как приехте наградата ?

- Напълно съм доволен и бла
годаря на комисията, която ме 
класира на трето място. Разбира 
се, че признанието дължа и на 
моите съотборници, без чиято 
помощ не бих стигнал до награ
дата.

Осноюата цел 

на "Балкански” - 
да остане в 

дивизията
сетне започна да

За най-стария и най-популя
рен спортен колектив в Димит
ровград "Балкански" миналата 
година е една от иай-неуспешии- 
те в 60-годишното му съществу
ваме. Тези дни в клуба се проведе 
скупщина, на която бе сменено 
ръководството. За нов председа
тел на клуба е избран д-р Вла- 
дица Димитров, председател на 
Общинската скупщина. Новите 
членове на Изпълнителния 
съвет са: Никола М. Стоянов, 
Любиша Гюрич, Петър Костов, 
Синиша Димитров, Емил Иванов 
и Драган Йовичич. През следва
щия сезон треньор на отбора ще 
бъде Новица Алексов, препода
вател по физкултура и висш тре

ски

Любомир Динов Соли

Динов е роден през 1974 годи
на. Първите си футболни стъпки 
прави в пионерския състав на 
"зелените”, където изключител
ният му талант веднага бива забе
лязан. В първия състав на "Мла
дост” дебютира като 15-годишен 
и оттогава зелената фланелка с 
номер ”10” е предназначена за 
него.

* Вие сте към края на следването 
във факултета по физкултура.
Какви са плановете ви за бъдеще?

- Естествено моите планове са 
свързани със спорта. Ще играя 
докато съм от полза на отбора, а 
след това бих искал да съм тре
ньор.
* Какво липсва на спорта в 
Димитровград?

- Всички отбори би трябвало 
да се обърнат към работата с работа на така наречените малки 
младите и то с най-малките, с спортове напълно ще се проме- 
които трябва да се занимават нят, така че ще могат да се 
най-добрите специалисти. Неп- очакват по-добри резултати, 
ременно трябва да се подобри и 
финансовата база. С изграждане- да се сбъднат, 
то на спортната зала условията за

ньор.
Основната цел на отбора ще 

бъде да се задържи в Нишка фут
болна зона, тъй като миналия
сезон завърши ма предпоследно
то 15 място.

- Той е истинският диригент на 
играта на нашия отбор, казват 
колегите му в отбора и подчер
тават, че Динов има потенциал 
сам да реши мач.

Въпреки че притежава каче
ства, с които да се състезава в 
много по-силни отбори от "Мла
дост”, той се определя за родния

д. с.

Стоицева 
победи на 
” Белия 
крос”

П. Рангелов
Дано плановете на Апдреевич

д. с. Нашенката Милена Стоице
ва, член на Атлетическня клуб 
"Нишки маратон”, зае първо 
място в конкуренцията на по- 
възрастни пионерки в надбягва
нето на 1 км, провело се в рам
ките на 38-я пореден между
народен "Бели крос” в Белград.

В конкуренция на "по-възра
стните” победиха Ярослав Му- 
шински от Молдова (с резултат 
25:09,12 на 8 км) и Азра Еми- 
нович от гр. Нови пазар (10:47,3 
на 3 км).

Изборно събрание на радиолюбителите
Баскетбол Още един мандат за 

Горан ДимовВ неделя продължава 
първенството

Клубът на радиолюбителите в ник на секцията по излъчване и 
Димитровград има дълга тради- приемане на сигналите ще бъде 
ция и през последните години Деян Цветков. Избрани са и чле- 
бележи големи успехи. Това бе нове на бъдещето председателст- 
отчетено на годишното изборно во и нови комисии на клуба.

Запланувано е през 2005 годи
на радиолюбителите да се обору- 

Доклад за работата и финан- дят с нова техника и съоръжения, 
сов отчет даде досегашният пред- необходими за работата. Члено- 
седател Горан Димов, който из- вете на радиоклуба "Раде Кон- 
тъкна, че клубът е работил с чар” от Ниш, които, като гости, 
минимални финансови средства и присъстваха на годишното съб- 
с остаряла техника. Въпреки рание, подариха на колегите си 
това осъществените резутлати са два компютъра. А на края на 
за пример. Като най-голям успех събраието бяха връчени дипло- 
е посочено класирането на Деян ми на отделни лица и организа- 
Цветков на едно от първите три ции, които имат принос за успе- 
места (официалните резултати шната работа на клуба. Дипломи 
още не са пристигнали) на свето- получиха ОС Димитровград, 
вното първенство в Пазин - Хър- В.П. 3343, Радио клуба "Раде

Кончар” от Ниш, "Мир Хелвет 
На събранието бе избрано и У-1 ВХ" също от Ниш, РТВ Ца- 

ръководството на клуба. За пред- риброд и Деян Цветков. "Братст- 
седател бе преизбран Горан Ди- во” получи похвала за добро сът- 
мов, за секретар също е преиз- рудничество с клуба на радиол- 
бран Драгиша Тодоров. Начал- юбителите. Д- С.

Втората част от първенството на Втора сръбска дивизия - група 
Изток, продължава на 29/30 януари. БК "Димитровград” ще играе в 
неделя срещу "Озрен” от Сокобаня. Срещата ще се играе в залата 
на Педагогическата академия в Пирот от 18 часа.

събрание на клуба, което се про
веде на 22 т.м.Нацковв 

България
Годишно събрание на СК "Граничар“

Година на големи очаквания
В присъствие на голям брой оръжие от националната програ- 

гости и делегати в Димитровград ма, както и на един пистолет, 
се проведе годишното събрание Избран е още един член на УС - 
на "Граничар”. Доклада за рабо- Емил Петров спортист - любител 
тата на "стрелците” даде секре- и добър стрелец, 
тарят и треньор на клуба Ружица 
Алексова и той единодушно бе ности е и

22-годишният Александър 
Нацков, бивш футболист на "Ба
лкански", "Раднички” (Ниш), 
"Цар Константин” и "Хайдук 
Велко”, към края на януари 
отива за България. Кариерата си 
най-вероятно ще продължи в 
първодивизионния отбор "Пи
рин” от Благоевград, макар че и 
"Локомотив” от София се инте
ресува от него. Нацков тези дни 
усилено тренира с футболистите 
на "Раднички” от Пирот, за да 
постигне добра форма преди да 
замине за България.

В момента той не е в

Една от заплануваните актив
на такаорганизиране

нареченото "шутинг рели”. Това 
За плановете на клуба през всъщност е надбягване с джипове 

2005 г. от голямо значение е до- и стрелба с пистолет на опреде- 
вършването на спортната зала, лени места по трасето. Този спо- 
където са поместени стрелбища- рт става все по-популярен и дона- 
та с площ от около 1500 м~ и кои- ся доста профит, а Димитровград 
то ще бъдат едни от най-модер- и околностите му разполагат с 
ните в тази част на Европа. Зап- идеални условия за него. 
ланувана е набавка на ново

приет.

ватска.

мито
един отбор и е събрал всички 
необходими документи за зами
наването. Д.С.Д. с.
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Ин мемориамЕдно предание за старите славяни

Когато си отиват 

приятелите ни!
Дни преди посрещането на Новата 2005 г.

Цариброд мълниеносно се пронесе вестта за смъртта 
на нашия съгражданин Иван Лазаров. И както винаги в 
такива ситуации, първоначално не ни се вярваше в 
чутото, после разбрахме, че смъртта е факт и с болка 
започнахме да се примиряваме с истината. Сетне 
започнахме да осъзнаваме, че приятелите ни си отиват, 
че всички сме временни явления на тази земя и че 
най-важното в живота на всеки човек е да извърви 
пълноценно своя житейски път, за да го запомнят 
хората по добро.

Аз имах удоволствието да познавам д-р Иван Лазаров от ранното си 
детство. Той беше приятел па моето семейство, такъв остана до края 
на живота си. Лекувал е на стотици, даже и хиляди хора, не само деца, 
но и възрастни във и извън Цариброд. Беше добър лекар добър 
приятел и добър съпруг и баща. Винаги бодър, галантен и винаги 
наясно с нещата. Готов да разисква и дебатира много скокотливи 
политически въпроси от нашето ежедневие. Посещаваше културните 
прояви в Цариброд, обичаше книгите, а най-вече онези, свързани с 

град. Държеше до последно на майчиния си
него или

в

(Продължение от миналия брой)
Римляните плакали: ”Ао, мама миа, мама миа,

Максимилиановите войници докарали племето откъде тази сила кон без крилепо небето лети, и 
Угри от Финландия и го пуснали в днешна каква е тази сабя, която сече броня, като че ли е 
Унгария. В Румъния били докарани римски трева.” След като унищожил легията, Стоян се 
племена. Събрали се край Киев три огромни запътил полека към Смедерево. Когато вече бил 
групи богатири (юнаци). Едната група водил близо до крепостта, видял, че в Дунава плават 
Анте Муромец, втората Куман Муромец, а хиляди богатири начело сКуман. От крепостта се 
третата - съпрузите Драго и Вита Муромец. задала римска легия, за да нападне богатирите, 
Богатирите потеглили на запад. И Стоян се

Ц
след като излязат от реката. Стоян обаче 

нагласил за тръгавне и се качил на своя Белчо, унищожил цялата легия. След Смедеревската 
Тогава зачул гръмотевичния глас на Ильо крепост паднал и Сингидупум. Стоян и бога- 
Муромеца, който му казал: Стани, Стояне, тирите тръгнали по течението на река Морава и 
почакай! Аз зная, че си храбър и силен, но конят стигнали до крепостта Нане, наблизо до днешен 
ти е изморен. Ще ти дам моя кон Чьории. Той е Ниш. Те били придружени от хиляди местни 
бръз. силен п умен. Разбира когато му говориш н жители. Всеки от тях носел три шага дълъг 
вижда недалече. Ще те запази да не попаднеш в 
засада. Ще ти дам и моята четири шага (крачки)
дълга сабя. Тя сече желязо и камък. Когато Максимилиан, Тициан. 
срещнеш ромеи, ще шопиш (удряш) през групата войници били в Белия палат в Медиана. Видяли, 
и всички ще ги пресечеш. Шопи, Стояне, ромеите, че битката е загубена и започнали да бягат по 

прогони от нашата земя славянска, течението на река Нишава, а след това тръгнали
по течението на река Ерма. Стоян взел да ги гони, 

Стоян яхнал Чьории. Дядо Ильо погалил коня след като богатирите тръгнали на юг. Той пръв 
и му казал: "Конче мое, този юнак отнеси па стигнал до с. Власи и казал на местното население 
Балканите да се бие с римляни злодеи. Добре го да напусне селото, защото наближава Максими- 
пази.” Конят веднага тръгнал. Наскоро увеличил лиан с войската си. Римляните били нападнати от 
скоростта и започнал да препуска. Бързо настиг- местното шопско население във Влашкото 
нал и отминал войската. Когато стигнал до Ду- ждрело, близо до мястото, където няколко века 
нава, Стоян казал на Чьории, че трябва да преп- по-късно ще бъде построен Погаиовският мана- 
луват реката и че на другия бряг са римялните. стир. Там били избити всички. Предсказанието на 
Конят се върнал назад, след това започнал да Еремия се сбъднало напълно. Максимилиан и 
тича силно и прескочил Дунава. Земята докоснал Тициан лежали мъртви един до друг, докато 
близо до Голубац, където била римска легия. Юстиииян, обезглавен, лежал в мътната Ерма. 
Стоян замахнал със сабята и избил цялата легия.

черногабров кол. Разбили крепостта, избили миналото на нашия
български език и не разбираше онези, които се отказваха от 
онези, които сменяха партийните си цветове и убеждения с цел да се 
харесат на политическата кошонкутра. Чухме се по телефона преди да 
замине в Белград и аз му казах, че ще се справи, защото е имал и много 
по-тежки ситуации в живота, от които е излизал победител и невредим. 
Този път се оказа, че болестта беше по-силна от него. Духом обаче до

римляните и запалили дървените им казарми.
Юстиниян и група

шопи ги и ги
както аз гоних монголци и татари. последния си момент, което бе толкова характерно за него, си остана

несломим.
Изпратихме го до вечния му покой с почести, уважение 

цветя. И в навечерието на Новогодишните и Коледните празници 
почувстах, както аз, така и останалите негови приятели, че ни липсва. 
Че нямаме с кой да се майтапим на масата, нямаме с кой да обсъждаме 
случващото се около нас, нямаме с кой да обсъждаме какво пише в 
пресата. И някак си все ми идва на ум мисълта на Сервантес, че всичко 
на света може да се оправи освен смъртта. Затова почивай в мир, скъпи 
приятелю! Ти беше голям човек и като такъв вечно ще те помним, аз и 
твоите верни приятели.

и много

Здеика Тодорова

- край -В една стара песен се казва:
"&6рдс Стоян двайсет дут порази,.....
конят Чьорни чстирдссст згази."

Тъжен помен
На 6 февруари от 11 часа на гробищата в Долно 

Тлъмино ще отслужим 40-дневен помен на
ПЕТРАНКА СТОИЛКОВА 
от Долно Тлъмино

Каним роднини и приятели да ни придружат на 
паиахидата.

Почивай в мир! Поклон пред светлата ти памет!
От опечалените семейства Стоилкови, Георгиевч 
и Андонови

Подготвил Драган Кузев

г>бяваНа граничния преход Батровци
Сезонна работа в Несебър за 
майстори строители 
(фасадери) - 8 до 10 души.
За подробни информации 
звънете на тел.
064/129-10-51

Заловени с фалшиви пари
Неотдавна па граничния преход Батровци в контрабанда беше заловен 

Александър Димитров Аякс от димитровградското село Градинйе. Той и 
един българин носили 137 000 фалшиви евро. Димитров е собственик 
димитровградското предприятие “Металац“. “Политика“

Илияпа

Тъжен спомен

У‘Съставил: Драга* Петров

Водоравно: 1. Продълговато 
парче месо, печено на скара. 5.
Удоволствие. 8. Вид спортна 13 
лодка. 11. Името на футболиста 
Ширеър. 12. Препинателен знак.
13. Щат в САЩ. 15. Планински 17 
склон. 17. Кон (поет.). 18. Ми
ньор. 19. Вид музикални творби.
20. Държава в Азия. 21. Част от 
игра на тенис. 22. Дума, с която 
се портвърждава. 23. Иван Рил
ски. 24. Известен кораб, по
тънал през 1912 г. 27. Правос
лавен храм в Космет. 29. Язди- 27 
тноживотно (мн.ч.). 30. Илия (га
льовно). 31. Името на писателя 
Зола. 32. Вид подправка в слад- 31 
карството. 34. Лично местоиме- 
ние. 35. Софийски футболен 35 
отбор. 37. Името на актьора Мар- 
вин. 39. Модел руски самолети.
40. Подправка в някои ястия. 41. 39
Марка автомобили от САЩ.
Отвесно: 1. Духов музикален 
иентрумент. 2, Отбрано общест
во. 3. Нощно питейно заведение. лазур. 22. Зъл дух (мит.). 24. полиция в България. 32. Връх на 
4. Името на тенисиста Агаси. 5. Безалкохолна напитка. 25. Ав- Стара планина. 33. Известен 
Изкуствен воден път. 6. Област тознак за Ниш. 26. Войник от американски боксьор от мина- 
в Гърция и Албания. 7. Вълшеб- елитните части в някогашна лото. 36. Третата нота. 38. Модел 
ница. 8. Кутия с лента, която се русия. 27. Съдебни процеси. 28. руски самолети, 
възпроизвежда в касетофон, Град в Хърватия. 29. Пътна 
видео и др. 9. Холандски футбо
лен отбор. 10. Стратегически 
точки. 12. Строителен работник.
14. Някогашен футболист на 1. Паве. 5. Звание. 11. Локал. 12. Венец. 13. То. 14. Амур. 15. Дъжд. 
"Партизан". 16. Вещ от антична- 16. Оцет. 18. Ком. 19. Бандит. 21. ИРА. 22. Щука. 24. БИ. 25. Ротор, 
та епоха. 19. Мъжка кокошка. 20. 28. Ланец. 30. Самар. 31. Апарат. 33. Рабат. 35. Титан. 36. Дувар. 37. 
Привичка. 21. Небесна синина, Ла. 38. Вот. 39. Роман. 40. Ток. 41. Хор. 42. Кама. 43. Трева.

Измина ЕДНА ТЬЖНА ГОДИНА, откакто ни на
пусна нашият иепрежалим баща н дядо

12 3 4

ГЕОРГИ ПЕЦЕВУ,”11
На 5 февруари 2005 г. от 11 часа па гробищата в 

Димитровград ще отслужим помен. Каним роднини и 
приятели да пи придружат.

Почивай в мир! Поклон пред светлата ти памет! 
ОПсчалени: дъщеря Тодорка и синове Тодор и Златко със 
семействата си
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Скръбна вест
След кратко боледуване, на 18 януари 2005 година, на 

70-годишна възраст, изпусна своята благородна душа 
моята мила съпруга
ЦЕДИЛИЯ ДРАГИИЯ ГЕРОВА 
(1935-2005)

Скъпата ни покойница бе погребана на 19 януари 
2005 год. на гробищата Орловача край Белград. 

Смъртта е изненадваща, а живота се върти..
В далечните предели ма космоса пътува тихо неугасваща звезда, тя 

ще ми изпраща светлина и ще ми топли живота. Тя беше моята опора. 
Поклон пред светлата й памет!

С дълбока обич и благодарност: Съпругът Милорад и 
семействата Герови

У ‘ У21
У.”28

У, ”
36

У.УГ
На I февруари 2005 г. се навършват 7 години от смъртта по нашия 

мин п незабравим
СТОЙНЕ ЦВЕТКОВ СТАНЧЕВ 
(1928-1998) от с. Груинци

Ние, ноП-близките и роднините пи, винаги ще те 
помним като човеколюбец.

Вечна обич и признателност.
От съйругаШа Павлинка, синовете Никола и Иван 
със семействата си и роднините

Т «VРешение на кръстословица 227 - Водоравно:
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Манчин рабуш

Ушжумщжу»
_ и мафии организира...

Бай Таньо просто не умир а!
Поет е днес, писател утре, 
а в други ден пък политик е. 
Помръдне малкото си кутре 
и хоп! - пара отнейде блика 
и женския каймак обира... 
Бай Ганьо просто не умира!
Загрижен все за своя задник, 
умее интелектуално, 
той, този дърт, вонящ 
разсадник
да каже думица похвална 
за вееш, който го подпира... 
Бай Таньо просто не умира!
Бил селянин, а гражданее, 
бил гражданин, а селенее, 
според изгодата-идея. 

е- Настане вечер, месец грее, 
Балканът нищо не разбира... 
Бай Таньо просто не умира!

Николай Колев - Поета б») У
Г:

Бай Ганьо 
безсмъртният V4

V;Защо говорят, че го няма? 
Бай Таньо си е тук, живее, 
яде и спи, краде и мами, 
хвалебно новите идеи 
с ръчищата си аплодира... 
Бай Таньо просто не умира!

- Не знам бре Манчо, защо смитам на 
некои човеци? - жали ми се онядан 

™ Тренча Мерудията. - Я чуйем и видим кво се 
прайи, а знам и кико требе да буде, па не могу да стойим 
настрану: умешам се, ама за по-арно!

- Значи йел си от кокошку ногу!
- Ма йок, на кокошкуту най-обичам белото месо... 

Само що не могу да не будем тамо кига се орати за нещо. 
Чуйеш све и после може и ти да тражиш от некога нещо 
- ватиш га за некого думу и га държиш у шаку...

- А ти Тренчо, имаш ли некога у шаку?
_ у-у-у, бре Манчо, и двете шакье су ми пълне. Я чекам 

само да погреши некой и одма му кажем, ако 
приятеля, я че си кьутим. И тека си пълним шакьете. И 
не само тека. Ако некому нещо помогнем - и ньега 
държим у шакье. Е, после кига треба некога негде да 
подокну за нещо, я ти се тамо изпърчим и айде нека 
тъгай некой каже да ме не окну...

- И ти мислиш ли Мерудийо, дека требе да се иасликаш 
и кига се орати за културу, и за училище, и за политику, и 
не знам за кво йоще?

- Мислим, Манчо! За све това що питаш, я га имам у 
малият пърс! ,

- Па защо тъгай не ни върву работете кико требе да 
върву?

- Защо ли? Па затова що требе свак да си работи 
работуту. Я им кажем койе нечини, кико требе да буде, а 
они нека засучу рукаве.

- А кво мислиш, защо не засукую рукавете?
- Че ти кажем, ама кико да не съм ти казал, нечу от 

мене да се чуйе. Затова що рибата смърди оди главуту!
- А бре Мерудийо, толко много изборйе, толко много 

главе променимо и пак ни не иде. Защо йе тека?
- Ти бре Манчо ме пропитуйеш ко даскал ученика! Че 

ти кажем оти си ми приятель, па ютре може и ти да ми 
помогнеш, да ме подбутнеш негде. Не ни иде, Манчо, 
оти свак оче да буде мерудия у сваку манджу. А млого 
мерудийе може да поразе и най-убавуту манджу.

- Значи, доста йе йедна мерудия, а тая мерудия би 
требало да будеш ти?!

- Това си ти рекъл. Ама видим дека имаш бистар ум, 
накраят защо су ме кърстили Мерудия, а?

- А кво че стане, ако и тая мерудия не излезне съглам, 
па порази манджуту. А и я колко знам йедна и съща 
мерудия не се тура у све мандже.

На Мерудиюту се елграчи лицето, щъркнуше му 
влакната и не рече нищо, само отегну йедно "а-а-а?". 
Демек само що не рече: и ти бре Манчо си против нене?

Манча

Изпраскан по последна мода, 
същински европеец вече, 
дори на мач пеша не ходи.
И пак обича да се перчи, 
и пак просташка мутра. вири. 
Бай Таньо просто не умира!

ме има за

Не му желаем дълголетие,
А той, напук, от пръч по-здрав 
Върти си търговийка клетия 
или по вестниците лафи

Овчарка, 
козар и мъгла 
в Заделье

Преди половин век в Дерекула са 
отглеждани много овце и кози. 
Почти всяко домакинство е имало 
по 30 - 40, а по-заможните и над 100 
глави дребен добитък.

Над Звоиска баня, към Нашу- 
шковица, има едно плато, наречено 
Заделье. Един ден тук някоя си 
нашушковчанка била овчарка, а по- 
горе, в гората, един нашушковчании 
бил козар. По едно време се разст
лала мъгла и овчарката се провик
нала:

- Е-е-е, бае, има ли при тебе мъг
ла? При мене йе млого густа и 
църиа...

След малко козарът се обадил от 
баира:

- Йела горе, моме, при мене се 
диже...

Й. Миланов

пушка. Гръмнеш го от упор със нас, а през ум не им минава, че тряб- 
сачми и няма стрес, няма вредни за ва да ни хранят! Обаче като умрем 
здравето пържоли! Слагай тигана и един ден... и те ще опъват уши от 
наливай пиенето! Гръмнахме най- глад, мамка им! 
напред прасето на Нанчо, после на
Здравко, после на Иван, после нар, ама и общественик! 
моето. Когато дойде ред на прасето 
на Драган, той вика:

- Моето умря!
- Как така умря?!
- Е па умря! Ето го в кочината, 

вижте го!
Отиваме, гледаме - вярно умряло!

Ама то какво прасе, братко! Гърча- 
во, кльощаво - само зурла и четина!

- Драгане - викам му - па това пра
се е умряло от глад, бе! Що не си го 
хранил?

- Бре, ще го храня! - вика ни той. - 
Аз това прасе нали го гледам то да

Тази година обаче не се борихме с ме ”ахРани> не аз Да го храня!
Отидохме в магазина, който в на- 

прочел, че като се коли прасе по тоя шет0 с^° същевременно е и 
старовремски начин, то получава кРъчма- Пихме по ракия, па още по 
стрес и после месото му предизвиква и на1 И на тРетата Ра,<ИЯ комшията 
болести!? Затова комшията Нанча Нанча рече:
измисли да стреляме прасетата с * ^начи Драган е като нашите

управници! И те така - само лапат от

Социолог
Ей, социолог е този Нанча! Сви-

В нашите краища почти всички 
хора гледат главно по едно прасе. 
Щото прасето е непретенциозно жи
вотно: малко лайна, малко картофи, 
малко цвекло и то си е доволно. 
Грухти и те гледа с малки, благодар
ни свински очички.

Т. Петров

Моля, Ш М<л1тм
Пиротско, а 
нашеА като дойде зимата, като почнат 

кланета! Събираме се по десетина 
души на едно - тоя държи за тоя 
крак, оня за оня, някой го хване за 
опашка, друг го улови за ушите, 
теглим му ножа, па мръвки, па 
ракия, па бира и вино... Всяка година 
така.

Разговарят двама 
царибродчани :

-Знаеш ли каво е това - 
пиротско, а наше?

-!?!
-Цариброд ско дете, 

родило се в пиротската | 
болница!

(По идея на Виктор Йосифов) *

прасетата, щото комшията Нанча

шт т 1Г1" —— —

Е-поща: гаиЬ@те<Лап|5.пе(

Издава:
Издателство "Братство" 
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